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 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

  ه،كتابِ  محلة   هعبادِ  نمِ  اصطىفي احلمُد هلِل اَّل  
 
 ام  بِ  والعمل   هجتويد   عليهم ب  ج  و  وأ

 هموخَص  ه،وإقرائِ  هقراءتِ  ىلع للمداومةِ  ووفقهم ه،ثوابِ  جزيل   ذلك ىلع مهُ ووعد   فيه،
 ىلع لهموفَض  هماختار   هلإ نمِ  فسبحانه ه،أحبابِ  خواص   نمِ  هموجعل   العباد بني ااي  ز  بم  
 ريم،خ  والَ  حريفوالَ  غييِ والَ  بديلِ الَ  عن هوصونِ  الكريم، هكتابِ  حلفظ سواهم نم  

 ه،ورواياتِ  هطرق   وحّرروا قديم،والَ  أخيوالَ  قصوالَ  يادةالز   عن وصانوه فحفظوه
 طِق الن  كيفية   قواوحقَ  ها،وصفاتِ  هحروفِ  خمارج وبيّنوا ه،إعرابِ  وجوه واوأوضح

 واملحكم   و،،الّنن  وكيفيةِ  ها،ولكماتِ  هفواصلِ  كمية   وعلموا ومرّكباتها، بمفرداتها
 هوممدودِ  همقصورِ  بني ومّّيوا ه،ومدغمِ  وخمفاه هومرّققِ  همفّخمِ  بني وفّرقوا ،واملتشابه  

 .همِ وتعلن  هتعليمِ  ىلع واثن وح   هفِ ق  و   أنواع   وافُ ر  وع   ه،مِ ومتمَ  هسِ وخمتل  
 .هودمِ  هبلحمِ  ازتج  م  مُ  صار حىت هتالوتِ  حّق  تاله نلم   فطوىب

  هورِ الن  ىد  م   همزيد   ئافِ ك  ويُ  هنعم   واِف يُ  امحد   وتعاىل سبحانه هأمحدُ 
 
 وأشهد ،انِ م  ز  وال

 نانبيَ  أنَ  وأشهد اجلنان، مناز، أىلع إىل بها نرتيق ةشهاد هل رشيك ال هوحد   اهلل إال هلإ ال أن
 أنز،، كما القرآن نقلوا اّلين وأصحابه آهل وىلع عليه اهلل صىل ورسوهُل  هعبدُ  احممد  

 .كثيا تسليما وسلّم وآدابه، وأحاكمه جتويده عن زاغوا وما فيه، بما وعملوا
 أما بعد: 

ِينَ ،: يقو  اهلل   فإنَ   .[121:ابلقرة]تََِلَوتِهِۦ   َحقَّ  َيۡتلُونَُهۥ ٱلِۡكَت َب  ُهمُ َءاَتۡيَن   ٱَّلَّ
  هِ تِ و  ال  تِ  َق ح   نَ إِ  هِ دِ ي   بِ ِس ف  ي ن  اَّلِ و  :  مسعود   نُ اب   قا،  

 
ُ ال  ح   َل ُيِ  ن  أ ، هُ ام  ر  ح   م  ر  ُي  و   هل 

 رَ قه يَ وَ 
َ
 مَ كَ  هُ أ

َ
ه ا أ ُ  َلُ زَ ن ِ ال   ف  ر   ُي  ال  ، و  اْللَّ َ  ال  ، و  هِ عِ اِض و  م   ن  ع   م  ك   تَ  

 
َ  ىلع    ائ  ي  ش   ،  وَ أ   ِ  ت   ي 

 
 . (2)هِ لِ ي  وِ أ

  وةِ ال  ال   ن حق  فمِ 
 
 قر  ن   ن  أ

 
 م  ه ك  أ

 
  مِ لن ع  ت  ، وذلك بِ  اهللُ هل  نز  ا أ

 
  ةِ كيفي  و   هِ مِ اك  ح  أ

 
 .يِح حِ الَص  هِ ج   الو  ىلع    هِ ائِ د  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/565الطربي:  لإلمام جامع ابليان ف تأويل القرآن(1)
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 - م  ل  اع  و  
 
  -ئارِ ينها الق  أ

 
 و   هِ تِ و  ال  تِ  ني  سِ ت   ة  و  ح  ي  حِ ة  ص  اء  ر  قِ  آنِ ر  القُ  ة  اء  ر  قِ  نَ أ

 
 هِ ائِ د  أ

 تُوقُِظ النفُ ، و  وب  لُ ُت ِرُّك القُ 
، وتُشِنُّف ال   .م  س  وس   اع 

 :333ت  ي  رِ ز  اجل   بنُ اإلمام ا ا،  ق  
 قر  ن ي  يم  فِ  -اىل  ع  ت  و   ك  ار  ب  ت  - َنُة اهللِ سُ  هِ ذِ ه  و  

ُ
ا ك  حَ ص  وَد ا مُ ُم   رآن  القُ  أ  م  ح 

ُ
ذن ت  ل  ، ت  ،  نزِ ا أ

 
  اد  ك   ي  ىَت ، ح  هِ تِ اء  ر  قِ  ند  وُب عِ لُ ُع القُ ش  ت   و   ،هِ تِ و  ال  تِ اُع بِ م  س  ال  

 
، و  قُ ِلب  العُ ي س   ن  أ ذ  أخُ ي  و، 

 بِ 
 
  مِ اِب، ِسر بل  ال

 
 .هِ لقِ ن خ  مِ  اءُ ش  ن ي  م   ُعهُ ودِ يُ   اِر اهللِ س  ن أ

 ق  ل  و  
 
ُ كُ م ي  ن ل  ا م  ن  وخِ ن شيُ ا مِ ن  ك  در  د أ  ٌة بِ ف  عرِ  م  ال  وت  و  ُن ص  س  حُ  ن هل 

 
]أي:  انِ حل  ال

 اَل إِ  [املقامات
 
 ج   ن  ه ك  نَ  أ

 
 ر  ا ق  ذ  إِ  ن  اك  ، ف  ِظ ف  ِيّم اللَ ، ق  اءِ د  َيد ال

 
ط   أ

 
، و  امِ ب  السَ ر  أ  ع 

 
ذ  خ  أ

 . ... عِ امِ ج  الم  وِب بِ لُ ن القُ مِ 
ِضيِغ الل   ِويُد بِت م  انِ ف ل ي س  اَلج  مِ (2)س  ِعِي ال ف  ال  بِت ق  ك  (1)، و  ِويِج ال ف  ال  بِت ع  ال  (3)، و  ، و 

ِعيِد الَصو ِت  ِطيِط الَشد  (4)بَِت   ال  بِت م  دّ (5)، و  ِطيِع ال م  ال  بِت ق  ِننِي ال ُغَناِت، (6)، و  ال  بِت ط  ، و 
اِت  ِة الَراء  م  ال  ِِب ْص   ٌة ت ن ِفُر (7)و  اء  ان ه  مِ ، قِر  ه  ت ُمجن ب اُع، و  اُع، ب ِل  (8)ا الط  م  س 

ال ُقلُوُب و ال  
ةُ  ُة اللَِطيف  ُل و  ب ُة احل  ذ  ل ُة ال ع  ُة الَسه  اء   .(9)... ال ِقر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك  وِف، ف  رُ ن ل و ِك احلُ ع   ةٌ اي  ن  كِ ( 1)
 
 و  قر  نَه ي  أ

ُ
 .ةٌ قم  لُ  يهِ  فِ ِف أ

ن ع   ةٌ اي  ن  كِ ( 2)  مِ  ةِ اء  ر  القِ ِف بِ ن اَلك 
 
 .اِت م  خَ ف   المُ ا ِف يم   سِ ، ال  مِ  الف  قص  ن أ

ت فِ رُ يِق احلُ رقِ  ت  ِف  ةِ غ  ال  ب  ن المُ ع   ةٌ اي  ن  كِ ( 3)  ِة.ل  وِف الُمس 
ت ِعُد مِ َّلِ يُك الَصوِت، ك  رِ ت  ( 4)  ي ي ر 

 
ل م  ن ب ر د  أ

 
 .و أ

 ا.ه  ارِ قد  ن مِ ع   ةِ َدد  ش  المُ  وِف رُ  احلُ ِة ِف يَ نِ الَزم   َدةِ يُل المُ ت طوِ ( 5)
ا و  ر   وِت الَص  يُك رِ ت   (6) ا ِف خ  فع   اَل ، إِ نيُ اَلطنِ  هُ ثلُ مِ ، و  دَ الم   وِف رُ  حُ فض 

 
 .اِت نَ  الغُ ِف  ني  اَلطنِ  نَ  أ

 ك   ج  رُ  ت  ىَت ح   اءِ الرَ  يرِ كرِ ت   اءِ خف   إِ ِف  ةُ غ  ال  ب  المُ ( 5)
 
 .اءٌ ا ط  ه  نَ أ

ت  ال  ا و  ُضه  ت رفُ ( 3)  ا.ِسيُغه   ت س 
 .1/213: لإلمام ابن اجلزري ف القراءات العرش رشالنَ  (9)
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م  ال  و   َُ  اَل إِ  هِ ا ُك  ذ  ه   وُ، ُص حُ  نُ كِ  
 
ِ رِ مُ - ي  سِ ي   ن   أ ا ىلع   ي  لِ ا س  ي   س   -انِ ق  ت  يُد اإل  ج  ه  ن   م  م 

ِ ا السَ ذ   ه  ىلع    ون  قُ ابِ ا السَ ن  اؤُ م  ل  َص عُ ن   د  ق  ، و  ب  رَ ُم   وس  رُ د  م    .ي 
 :333ت  ي  رِ ز  اجل   نُ اب   ا،  ق   

 
 
ِ ُ، م  وَ أ  هِ جِ ر  خم    ن  ف  مِ ر   ح  اِج ُك  ر  خ  يُح إِ حِ ص  آِن ت  ر  ِة القُ اء  ر  اِن قِ ق  ت  يِد إِ رِ ُب ىلع   مُ ا ي 

َ  ي  حِ ص  ص  بِِه ت  ت  خ  المُ  ا  ن  مُ  ازُ ت  م  ح  ِفي ُة ك   ، بِهِ ارِ ق  بِِه ع  ت و  ت   و  ر ف  ِصف  ت َصة   هح  بِِه  ال ُمخ 
ن  ُم  ي  فِ و  ت   ِ ة  ُت رُِجُه ع  ِمُل هِ سِ ان ع  َُ هُ ف  ُه و  ان  لِس   ،  ي  بِ  م  ُ ص  اال  يُ م  ع   ذ لِك  إِ ِف  ةِ اض  الِرّ ُ  ي   ذ لِك  هل 

ا و  ب  ط   ِلي  ع   . (2)ة  ق  س 
ُص لِ نُ ا، و  يه  ل  ع   الَسيِ  ن  َد مِ  بُ ات ال  و  طُ خُ  اك  ن  إذ ا هُ   يَ رِ ز  اجل   ابِن  مِ ن َك   مِ  ق  ب  ا س  م   ِخّ

  
 
 :نيِ ت  ي  احِ ن ن  مِ  يهِ ل  ع   زُ كَ ر  يُ  د  فر  المُ  رف  احل   نَ أ
 .هِ جِ ر  خم   -
 .هِ اتِ ف  ِص  -

ِ  ذ  ىلع    ادُ ز  ويُ    ك  ل
 
 ٌث:الِ ٌر ث  م  أ

 إِ  ون  دُ  هِ تِ ك  ر  ح   امِ تم  ن إِ مِ  دَ بُ  ال  ، ف  (1)تهك  ر  ح  وهو  -
 
اط  أ ِريطف ر  س  ال   اختِ ال  ، ف  و ت ف 

  ت م ِطيط.ال  و   يهِ فِ 
 ، و  هِ ادِ فر  إِ  ا،  ا ح  ذ  ه  

 
 :333ت  ي  رِ ز  اجل   ابنُ  ا،  ق   د  ق  ، ف  هِ يبِ ركِ ت   ا،  ا ح  مَ أ

تِِه ُمو   ر ف  ىلع   ِحد  ق  بُِكل  ح  اِرُئ النط  م  ال ق  ك  ح 
 
إِذ ا أ

َقُه ف ل   ف  ف  ُه ح  س  ِمل  ن ف  ُيع 
ا ل   ِكيِب م  ِن الََت   ع 

ُ
أ نَُه ي ن ش 

 
ِكيِب; ِل ال ة  الََت  ِمِه ح  اك  ادِ بِإِح  ِف ر 

ال ة  اإل  و ذ لِك   ;م  ي ُكن  ح 
ال   ة  و  ر د  ُُروف  ُمف  م  ِمَمن  ُي ِسُن احل  اِهٌر، ف ك  َكب ة  ِِب سظ  ا ُمر  ا ِمن   ُي ِسنُه  ا ُي اِورُه  ِب م 

ارِب  ُم   ُمق  َقق   انِس  و  ُمر  َخم  و  ُمف  ِعيف  و  ق وِي  و ض  ِلُب  ،و  ي غ  وِين الَضِعيف  و  ِذُب ال ق  ي ج  ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/214: رشالنَ (1)
اح  إِن ( 2) ِزيُد إِيض  ي أِِت م  ا،  ُخُروِجِه، وس  رِف ح  يِفَيٌة ت عرُِض لِلح  ِة احل رِف، ف ِِه  ك  ُة ِمن ِصف  ك  واحل ر 

 شاء  اهلُل.
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َقق   َخُم ال ُمر   .(2)ال ُمف 
ا ه  رُ اوِ ا ُي  مَ ع   رِ ظ  ِضّ الَ غ  ا بِ ه  وق  قُ حُ  وِف رُ احلُ  اءِ عط  ن إِ ا مِ يه   بَد فِ ال   يِب كِ الََت  ةُ ال  ح  ف  

 . ... َخمِ ف   المُ ىلع    َقُق ر   المُ ال  ، و  َقِق ر   المُ َخُم ىلع   ف  المُ  ثِّرُ ؤ   يُ ال  ف  
لِ ََّم بِ ا يُس  م   و  هُ و    .(1)يِص ـ: اَلخ 
ِق  انُ تق  إِ  ل  ص  ن ح  إِ ف    .يدِ التَسدِ و   يدِ اَلجوِ  ة  اي  ه  نِ  ت  غ  ل  ب   ب اكَ ر  مُ د ا ور  ف  مُ  ِف ر  احل  ُنط 
امُ  ا،  ق    :1331ت  اعُ بَ الَض  ديلع بن حمم اإِلم 

 ىت  م  ف  
 
 .يِب رِ د  والَ  انِ ق  ت  اإلِ بِ  جويدِ الَ  ة  يق  قِ ح   ل  َص د ح  ق  ف   يِب كِ الََت  ة  ال  ح   ظ  ف  اللَ  م  ك  ح   أ

ِ ذ   ُل ُص  ي  ال  و     بِ اَل إِ  ك  ل
 
 : 333ت  ي  رِ ز  ابُن اجل   ا،  ا ق  م  ك   يِن مر  أ

ال   ا و  ب ب ا بِلُلُوِغ نِه  ل ُم س  ع 
 
التَ أ ِحيِح و  ي ِة اَلص  ِويِد، و وُُصوِ، َغ  اِن و اَلج  ت ق  ِ

ِديِد، سي ِة اإل 
ِسِن  ِظ ال ُمت ل ََّق ِمن  ف ِم ال ُمح  اِر ىلع   اللَف  ر  ل ُسِن، و اَلك 

ِة ال    .(3)ِمث ل  ِري اض 
 :444ت اِن الَ  امُ م  اإلِ  قا، هِ بلِ ن ق  ومِ 

ِويدِ  هِ  ل ي س  ب ني   اَلج  ك  ُه بِف  بَر  ن  ت د  ٌة لِم  ِكِه ِإاَل ِري اض  ت ر   .(4)و 
م  ُمق  ف  ا،  ق  ف   333ت  ي  رِ ز  اجل   ابنُ  ذلك م  ظ  د ن  ق  و    :ِتهِ د 

ََََوَ  ََََهُ يه َس بَ يه لَ ََََوَ  َن َ َب ََََهِ ره  تَ يه  كِ
 

 رِيَ إِ  
ََََََّلَّ َََََُة ا ه ِ  ئ  رِ اَض َََََهِ فَ ب  ِكِّ
 مَ ذًا هُ إِ  

َ
ِِ ََّل  انِ رَ  ه ا أ  :امَ هُ نه  بُدَّ 

.ن ف  مِ  ًَّق ل  ٌق ُمت  ط  نُ  -  ِم حُم ِسن 
ةٌ ك  ت  ب  مُ ر  د  ت  ُة مُ اض  ي  رِ  - ر   .ِرّ
 ؟ارِ ُط اّلكر  ابِ ا ض  م   :ائل  قَ  اَل قَ  نه إِ فَ 
ُ  ط  ابِ  ض  ، ال  انِ ق  ت   اإلِ ىل  إِ  وُ، ُص الوُ  هُ ُط ابِ ض   :انَ له قُ   .نَيٌ ُمع   دٌ د  ع   هُ ُط ابِ ض   س  ي  ل  ، ف  ك  لِ ذ   يُ غ   هل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .215-214 /1: النرش(1)
  َرة  م   بيانه يأِِت س  و  ( 2)

ُ
اِت  ىخر  أ ف   .ِف آِخِر ب اِب الص 

 1/213: رشالنَ  (3)
 .45ـص: لإلمام ابن اجلزري مهيد ف علم الجويدالَ  (4)
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ادق ا،  اإِلماُم ُعثمان ُسل   بيِل الَشاِف ف  1332تيمان ُمر   :الَسلس 
ََََو  ا َّ  َ  ِا َََبه َََا َلُ َض َِ ََََرارِ َو
 كه

 
َََِِنه قََََارِ   َََتَِماِعهِ  َفِم َوااه

 يبَََِاله
و  و    ، هُ ان  ق  ت  إِ  ين  دِ ي  رِ ، المُ هِ يلِ ِص  ت   ىلع    ني  يِص رِ ، احل  م  ل  عِ ا ال  ذ  ه   ني  ا الَطابِلِ ن  انِ و  خ  ن ا إِلِ ع 

ِ  ني  اعِ السَ   ، ر  هِ طِ ب  ض  ل
 
 ن  َ  أ

 
ا ابلاِب ُمشا ة  اس  رَ الكُ  هِ ذِ ه   ب  تُ ك  ن   ن  ا أ ذ  كة  ِمَنا ف ه  ُُكر يُديل -ر  و 

ِ  ذ  ىلع    م  هُ ة  ل  ن  ي  عِ مُ  -اّلَلُ  اء  ش   ن  إِ - ونُ كُ ت   -ب دلوِه ا: ك  ل ي تُه  م  س 
 
َواِن إََِل ، و أ ِخه

إِرهَشاد اْله
آنِ   .ََتهوِيِد الهُقره

 ىلع    ةُ اس  رَ الكُ  هِ ذِ ه   ُل مِ ت  ش  ت  و  
 
ف ص  ع  اي  و  رِ ِصم  بِ ع   ةِ اء  ر  ِوف ق  قِ  يَة  دِ ي  وِ م  جت   اك  ح   أ  هُ ن  ِة ح 

 ني.قِ فو  ت  المُ  ةِ ب  ل  ني وللَط مِ للمتقد   حُ صلُ ت   أدائيةٌ  وفيه دقائُق ، َيةِ بِ الَشاطِ  ِق ي  رِ ط   ن  مِ 
ا ىلع مالحظات  وت يب د ة  ن  دوَ ة مُ متعلقة  باملباحث املذكورتوي أيض  ها، استِ رُعق 

  املالحظاِت  وُينبَه إىل أَن أمر  
 
ِ  رٌ م  أ ، فما خيطئ فيه فالن ال يلزم أن خُيطئن  .آخرفيه  سيبر

 اثلان علم اَلجويد املستوى: اِب ت  كِ ىلع  ةِ اس  رَ الكُ  وق د اتنِكئ  ف هذه
 اد  ي  زِ  ع  م   البواُب ِوفاق ا لَتتيِبه، فُذِكر ِت  ،(2)للغوثان

ُ
 ن  ع  مِ اجِ ر  ِة م  دَ عِ  ن  ى مِ ر  خ  ات  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الشيخ املقرئ يىي بن عبدالرزاق الغوثان هؤلفمل (1)
 ف بدِله مسقط رأسه سوريا. ِمن هجرة نبينا  1333ول ف أو، خواتم شهر رمضان املعظم عم       
وتلََّق تعلمه وشهادة اثلَانوية من معهد الفرقان بدمشق، ثم ارتل إىل املدينة البوية والحق       

 باجلامعة اإلسالمية بكلية الرشيعة، ثم باملعهد العايل إلعداد الئمة والعة بمكة.
 و ،وتصصه القيق علم القراءات      

ُ
 جّي الشيخ ف القرآن الكريم من مشايخ كثيين منهم:أ

الشيخ بكري الطربييش، والشيخ عبدالغفار الرويب، والشيخ عد، احلميص، والشيخ        
عبدالشكور الَتمذي ابلاكستان، وشيخ قراء استامبو، عبدالرمحن أفندي، وشيخ قراء 

 باكستان الشيخ فتح حممد بان بيت.
  اب  ت  ا الكِ ذ  ه   ُت َتاخ  قد و        

 
اِت و اَلن ِبي  ات ظ  ح  ال  المُ  ن  مِ ى و  ت  اح  ا م  ل رَس  د  يُ  ن  أ   ه 

ِلَيةِ  ةِ يَ ائِ د  ال   م   ال ع 
  اليَِت 

 
د   ن  ق َل أ ِ  ِف  تُوج  ي  اِت  ن  مِ  هِ َ  لَف  ا ال ُمؤ  ذ  ِح  بِه  لُوِب  الَطر  س 

ُ  .و ال 
ن        م  رِ  ت  ي  نِ عُ  اَليِت  ةِ ع  اَلافِ  ال ُكتُِب  و  اِت  اِت ظ  ح  املال   بِِذك  ي ةِ : و اَلن ِبيه  ِ  الر ع  ي ِس   ِك  م   امِ م  إلِ ل ، الق 

ِهيدِ  ن   امِ م  إِلِ  و اَلم  رِي   اب ِن  ال ف  افِِلني   ت ن ِبيهُ ، واجل  ز  ادُ  ال غ  إِر ش  َما اجل  اِهِلني   و   أاْل  ط   ن  م مِ هُ ل   عُ ق  َ   ع 
= 
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ات  ال  مُ ، و  د  ائِ و  ف   ن  ، مِ مِ ل  عِ ا ال  ذ  ِب ه  ُكتُ  ظ  ، ،ح  ات  ت ن ِبي ه  ، ح  ي  ِض و  ت  و   و   ر  ات 
 
ن ا أ  اه  ع  ج   َ 

ا تِيب ه   .اِع ف  تِ ن  ااِل و   عِ ف  اء  الَ ج  ر   وت ر 
ن ساهم  ِمن قريب  بمة، أن  أتوَجه وال يفوتين إذ  أختُم هذه املقد   كر للك  م  أو الشن

 
 
 صن منهم مشاييخ الكرام، فلهم الفضل بعد اهلل تعاىل.خُ بعيد ف إجناز هذا العمِل، وأ

 س  ن  
 
   اهلل   ُ، أ

 
 ا، و  ه  ي  ل  ع   ع  ن اَطل   م  ُُكَ ا و  ه  ب  تِ ك   ةِ اس  رَ الكُ  هِ ذِ ه  بِ  ع  ف  ن  َ   ن  أ

 
ا ذ  ه   ل  ع  ي    ن  أ

ِ خ   ل  م  ع  ال   ا ال  . ٌب ي  ٌب ُمِ ي  رِ ه ق  نَ ، إِ مِ ري  ك  ال   هِ هِ ج  و  لِ ص 
 .ني  املِ الع   ّب ر   هللِ  واحلمدُ 

                                           كتبه                                   
 :رايج عفو ربه                                               

 بال، بن حيدر                                           
ه.                                               اخِيِ ش  م  و انِِه و  ي ِتِه وإِلِخ  يِه و ُذر  ُ ولِو اِل  ر  اهلُل هل  ف   َ

 

 دار احلديث بمعرب حرسها اهلل                                                      
 معرب -ذمار  -ايلمن                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ا،   تِهِ  ح  و  ِ  ال ُمِبنيِ  اّلَلِ  اِب ت  كِ لِ  م  تاِل   ، و  ِس  اقِ ف  الَص  امِ م  إلِ ل
ةِ  اءُ ط  خ  ال   ةِ  ِف  الَشائِع  و  آنِ  تاِل   دِ ب  ع  لِ  ال ُقر 

ِويدُ ، و  اِن يت  ع الرمَح  ِن  وَ  اَلج  ي دد  لـ رُ ال ُمص  ث ن اءِ  اللنُحونِ  ةِ ف  عرِ  م  ِف  ابل  ي انُ ، وُسو 
 
ةِ  أ و   اب  ال ِكت   تاِل 

نُونِ امل ِ  ك  انِ ، وال ِقر ش ا،ِ ج   لُمقِرِئ ل ت ق  ِ
ق  ف  اإل  اِظ  ب ع ِض  ن ط  ل ف 

 
آنِ  أ ة  يق وفِ ت  لُمقِرِئ ل ال ُقر  ر  م   .ض 
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ا ََكَن ِا ِف  ََكٍم  َولمَّ حه
َ
ِِنه أ َ َعلَيهنَا  َعنه وِفهَق رَِوايَةِ َحفهٍص َهَذا الِكتَاِب  ََعِصٍم َتَعيَّ

عهرِفَُة ُنبهَذةٍ  ةٍ َِ ِ  َهَذيهنِ  َعنه ِارَيةِ ُُمهتَََصَ َِ اْله ا َِ ِ ِ لِيه الَ  يه  .لَيه

  :اْلِام َعصم الكويف
ِصم ِِب اَلُجودِ ب   ُهو  ع 

 
ل ة  أ د  ت ِح النوِن و ض- ن ب ه  يمِ  م  بِف  ِ

ِدي   -اجل  س 
ر  ال  

بُو ب ك 
 
 مُ هُ ال  و  م   أ

ل ِة و النونِ -احل  نَاِط  ال ُكوِف   م  ي خُ  -بِال ُمه  اِء بِال ُكوف ةِ  ش  ِق ر 
دُ اإل  ح 

 
أ ةِ  اءِ الُقرَ  ، و  و  ، و هُ الَسب ع 

امُ  ت  إِ  اإِلم  ي ان ت ه  ةُ اَّلِ اِء بِال ُكوف ِة ب ع د   يل  ِه ِرئ اس  ِق ر 
ب دِ  اإل  ِِب ع 

 
ل ِم   الرمَح  ِن أ ، ِعهِ ِض و   م  ِف  السن

ِويِد، و  ج    ِريِر و اَلج  اِن و اَلح  ت ق  ِ
اإل  ِة و  اح  ص    ن  ك  ع  ب ني   ال ف 

 
آِن، و  ص   ن  الَاِس س  ح  أ ت ا بِال ُقر 

ة  ض   ن  ك  و   ا ص  ابِ ثِق  تَةِ خُمَرٌج ِف  ثُهُ َ  دِ ح  وق ا، و  دُ ط  . ن  و  مِ ، و هُ  ال ُكُتِب الس   اَلابِِعني 
  ا،  ق  

 
 ر   ام  :  يِع  بِ السَ  اق  ح  س  إِ  وبُ أ

 
  ُت ي  أ

 
اح  أ   د 

 
 ر  ق  أ

 
ِ  أ  .م  ِص ع   ن  مِ  آنِ ر  قُ ل  ل

  اهللِ دُ ب  ع   ا،  ق  
 
 س  :  لب  ن  ح   ِن ب   د  مح   بن أ

 
  ُت ل  أ

 
 ٌل جُ : ر  ا،  ق  ، ف  ة  ل  د  ه  ب   ِن ب   م  ِص ع   ن   ع  ِِب أ

ُ خ   حٌ الِ ص    س  ، ف  ة  ق  ثِ  ي 
 
ُ أ  هُ ل 

 
  ةِ اء  ر  قِ ال   ين : أ

 
  ةُ اء  ر  : قِ ا،  ؟ ق  ك  يل   إِ  بن ح  أ

 
 م  ل   ن  إِ ، ف  ةِ ن  َ  دِ الم   لِ ه  أ

 .م  ِص ع   ةُ اء  ر  ق  فِ  ن  كُ ت  
 
 
 ىلع    اض  ر  ع   ة  اء  ر  قِ ال   ذ  خ  أ

 
ِ َ  و   ش  ي  ب  حُ  ِن ب   ر  زِ و   ِم  ل  السن  ِن مح   الرَ دِ ب   ع  ِِب  أ   .ام  هِ ي 

ٌ ثِ ك   ٌق ل  خ   ة  اء  ر  قِ ال   هُ ن  ى ع  و  ور     :مهُ ن  مِ  ،ي 
 
 لب، و  غ  ن ت  ب   انُ ب  أ

 
، ارِ َط يد الع  زِ ن ي  ب   انُ ب  أ

ي، هِ ن ظ  ب   مُ ك  احل   ان، و  م  ي  ل  سُ  نب   ُص ف  ح  ح، و  الِ ن ص  ب   نُ س  احل   ، و  اِل ن ُم  ب   يُل اعِ م  س  وإِ 
َ و   َ د، و  ي  ن ز  ب   ادُ مح   ب   ادُ مح 

 
َ اد، و  ي   زِ ِِب ن أ  ر  ه  ن مِ ب   انُ م  ي  ل  سُ رو، و  م  ن ع  ب   ادُ مح 

ش، م  ع  ان ال  
 م  ي  ل  ن سُ ب   مُ اَل وس  

 
 ي  ع  ن شُ ب   ُل ه  س  ر، و  ذِ ن  و المُ بُ ان أ

 
اش، يَ ن ع  ب   ةُ ب  ع  شُ  ر  ك  و ب  بُ ب، وأ

 ن.و  ص   ُي  ال   ون  رُ وآخ   ،اِل ن خ  رو ب  م  ون، وع  مُ ي  ن م  ب   اكُ حَ والَض 
  :آنِ ر  قُ ال   ن  مِ  اوف  رُ حُ  هُ ن  ى ع  و  ر  و  

 
 ب   ُل ي  لِ ء، واْل  ال  ع  ن ال  رو ب  م  و ع  بُ أ

 
 ُث ارِ احل   د، و  مح   ن أ

ّ الَض  ةُ ي   غِ ات، والمُ يَ الزَ  ةُ ز  ان، ومح   ه  ب  ن ن  ب   َ   ،يب  ُ و  م.هُ ي 
ِ عِ ع و  ب  ة س  ن  س   ر  آخِ  -ي  رِ ز  اجل   نُ اب   ُظ افِ احل   هُ ح  حَ ا ص   م  ىلع   - ف  وُ تُ و    ن  فِ ، ودُ ة  ائ  مِ و   ين  رش 
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 .(2)ة  ع  اسِ و   ة  مح   ر   اهللُ  هُ مِح  ، ر  امِ الشَ  اهِ  اجت   ِف  ةِ او  م  السَ بِ 
  :اْلِام حفص الزباز

  ة  ي  غِ ن المُ ب   ان  م  ي  ل  سُ  نُ ب   ُص ف  ح   و  هُ 
 
 ب   ر  م  و عُ بُ أ

 
  د  اوُ  د  ِِب ن أ

 
َ  ي  اِضِ الغ   وِف  الكُ  ي  دِ س  ال  ،ازالب 

 ، صي  ف  حُ ـبِ  ُف ر  ع  يُ و  
 
 بِ ر   ن  ك  و   م  ِص ع   ن  ع   ان  ي  قِ ل  ت  و   اض  ر  ع   ة  اء  ر  القِ  ذ  خ  أ

 .-هِ تِ ج  و  ن ز  اب  -به ي 
 اَّلِ  و  هُ و  :  اِن الَ  ا،  ق  

 
 ف   اد  د  غ  ب   ،  ز  ن  و   ،ة  و  ال  تِ  اِس  الَ ىلع    م  ِص ع   ة  اء  ر  قِ  ذ  خ  ي أ

 
 ر  ق  أ

 
 أ

 ف   ة  كَ م   ر  او  ج  ا و  ه  بِ 
 
 ر  ق  أ

 
 ه  بِ  أ

 
 .اض  ي  ا أ

 ةُ اي  و  رِ  م  ِص ع   ةِ اء  ر  قِ  ن  ع   ت  ي  وِ  رُ يِت الَ  ةُ يح  حِ الَص  ةُ اي  و  الر  :  ني  عِ ن م   ب  ىي  ي    ا،  ق  و  
 
 
 .انم  ي  ل  ن سُ ص ب  ف  ح   ر  م   عُ ِبأ

  ا،  ق  و  
 
  ٌص ف  ح   ن  ك  :  اِع  ف  الر   ام  ش  و هِ بُ أ

 
 .م  ِص ع   ةِ اء  ر  قِ بِ  م  هُ م  ل  ع  أ

 ر  ق  :  ىاد  ن  المُ  نُ اب   ا،  ق  و  
 
  ن  ك  و   ا،ار  ر  مِ  م  ِص  ع  ىلع    أ

ُ وَ ال    ق  و  ف   ِظ ف   احلِ ِف  هُ ون  دن عُ َ   ون  ل
 
 
 ر   ق  يِت الَ  وِف رُ احلُ  ِط ب  ض  ه بِ ون  فُ ِص ي  و   ،اشيَ ع   ِن ب   ر  ك   ب  ِِب أ

 
 ، و  م  ِص  ع  ىلع    أ

 
 ر  ق  أ

 
 ا،ر  ه  د   اس  الَ  أ

 يِت الَ  ةُ اء  ر  قِ ال   ِت ن  ك  و  
 
ِ  ىل  إِ  عُ فِ ت  ر  ت   م  ِص ع   ن  ا ع  ه  ذ  خ   أ  .  يلع 

ٌ ثِ ك   ٌق ل   خ  اع  م  س  و   اض  ر  ع   نهُ ع   ة  اء  ر  ى القِ و  ر  و   ُ س  : حُ م  هُ ن  مِ  ي  ، ّي زِ و  ر  د الم  مَ ن حُم  ب   ني 
  مِ اسِ ن الق  ب   ةُ ز  مح   و  

 ب   انُ د  مح   ، و  اِنّ ر  ه  الزَ  د  اوُ ن د  ب   انُ م  ي  ل  ،، وسُ و  ح  ال  
 
اق، قَ الَ  ان  م  ث   عُ ِِب ن أ

اح، بَ ن الَص و ب  رُ م  ع  د، و  اقِ ن و  د ب  مَ ن حُم  ب   ِن مح   الرَ دُ ب  ع  ار، و  فَ الَص  لِ ض  ف  ن ال  ب   اُس بَ ع  وال  
 اح، و  بَ ن الَص ب   دُ ي  ب  عُ و  

 
ُ َ  اس و  وَ ب الق  ي  ع  و شُ بُ أ  .م  هُ ي 

ِ  ة  ن  س   :ِل  وُ   .يِح حِ  الَص ة ىلع   ائ  مِ و   ني   انِ م  ث   ة  ن  س   :ِف  وُ تُ ، و  ةِ ر  ج  الهِ  ن  مِ  ني   عِ س  ت
ُ ا و  ل    اهللُ  ر  ف  َ   ِ و   هل   .(1)هِ مِ ر  ك  و   هِ ن  م  بِ  ة  ب  اطِ ق   ني   مِ لِ س  مُ ل  ل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1 :النرش ،115/ 1 :اإلقناع ،94-33/ 1 :الكبار القراء معرفة ،349-346/ 1 :الهاية َغية(1)
.1/35 :هداية القاري، 155

 

 .1/35: هداية القاري، 115/ 1 :اإلقناع، 254/ 1 :َغية الهاية ،141 -141/ 1 :معرفة القراء الكبار (2)
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، ُموّ ِعر رش    ٌب اجِ و   يدِ وِ ج  الَ  دِ اعِ و  ق  بِ  ذُ خ  ال   ،; ِلَن القرآن  ن ز  ا ُمرتاَل   ِف ك   ي  ال  و   د 

 ني  نِ قِ ت  المُ  وِخ يُ  الشّ ىل  إِ  وِع جُ الرن  ن   مِ هل   دَ  بُ ل اَل ، ب  ِب تُ الكُ  ن  ا مِ ه  بِ  مِ ل  عِ ال   دُ رَ ُم   ئ  ارِ الق  
ِ ذ   ن  َ  ذِ خِ ال     ن  ع   ك  ل

 
ِ ث  م  أ  و   ، اهللِ  و،ِ سُ ر  بِ  م  هِ دِ ن  س   لِ ِص تَ م المُ هِ ال

 اِع م  السَ و   م  هُ ن  ع   ذِ خ  ال  
  ن  مِ 

 
  ;م  هِ اهِ و  ف  أ

 
  اك  ن  هُ  نَ ِل

ُ
 ة  رَ م  ا ال  ه  ي  ل  ع   انِ س  الل   ةِ اِض ي  رِ و   ،م  هُ ن  مِ  اِع الَسم   بِ اَل إِ  ر كُ  تُد  ال   اور  مُ أ

  ةِ رَ م  ال   و  ل  تِ 
 
ِ و   مِ و  لرَ ك   ،م  هُ ام  م  أ ِ و   ،امِ م  ش  اإل  ِ و   مِ َغ  د  اإل  ِ ق  ال  و   د  الم  و   ،اءِ ف  خ  اإل  ِ و   ،ْص   ،ةِ ال  م  اإل 

 ....  يلِ هِ س  التَ و  
  ن  س  ح   ،ِق ط  الن  م  ي  لِ س   ئُ ارِ ق  ال   ونُ كُ ا ي  ذ  ه  بِ و  

 .ِن ح  اللَ  ِن ع   اد  ي  عِ ب   اءِ د  ال  
  ن  م   ِف ال  ِبِ 

 
 ِن ع   ة  ال   حم   ال   زُ ج  ع  َ   هُ نَ إِ ف   وِخ يُ  الشّ ىل  إِ  وع  جُ الرن  ك  ر  ت  و   ،ِب تُ كُ ال   ن  مِ  ذ  خ  أ

 
ِ و   ،يِح الَْصِ  يِف رِ ح   الَ ِف  عُ ق  وي   يِح حِ الَص  اءِ د  ال    :لِ ائِ ق  ال   رن د   ّلِلَ
 يَ  نه َِ 

ه
 ةً هَ افَ ُ َشَ خٍ يه َشَ نه َم َعَله عِ ُخِذ اله أ

 
  َحَرمِ ِف  ِف يه حِ صه ا َّ وَ  غِ يه الزَّ  نِ عَ  نه كُ يَ  

ِ ذً يَُكنه آخِ  نه َِ وَ    ُصَُحٍف  نه َِِ مِ له عِ له ا ل
 

ََُه عِ له عِ فَ   ََُم   دَ نه
َ
ََأ ََعِ اله  لِ هه َََدمِ له ِم َكَ له  َع

 و   
  و  هُ  وِخ يُ الشّ  ِن ع   ذُ خ  ال  

 
  دُ ح  أ

 
ِ يِت الَ  ةِ ث  ال  اثلَ  ةِ يح  حِ الَص  ةِ اء  ر  القِ  نِ ك  ر  أ  ىلع    ُب  ي 

 :ِل ا ي  م  ك   ِه  و   ،اه  تُ ف  رِ ع  م   ئِ ارِ ق  ال  
 
َ ِ  ةِ اء  ر  قِ ال   ةُ ق  اف  و  مُ  :ُل وَّ األه  ا.ف  ي  عِ ض   و  ل  و   ةِ يَ بِ ر  ع  ال   وهِ جُ وُ  ن  مِ  ه  ج  و  ل
ِ ه  تُ ق  اف  و  مُ  :اِن الَّ   .اال  م  تِ اح   وِ ل  و   اِن  م  ث  العُ  مِ س  لرَ ا ل
  -ان  هُ - ا،ِ م  تِ ح   ااِل ن  ع  م  و  

 
 ر  ق   ن  م   ةِ اء  ر  قِ كِ  ،يِف الرَشِ  ِف ح  ص  المُ  مُ س  ر   هُ لُ مِ ت  ا ي   م   :ي  أ

 
 أ

ِ م   ِينِ  يَۡومِ  َم لِكِ : اىل  ع  ت   هِلِ و   ق  ِف  كال  بِ ، [4:الفاتة] ٤ ٱلِّ
 ومِ مُ  عُ ِف  ت  ب  تِ ا كُ ه  نَ إِ ف   ِف لِ ال  

ِ غ  بِ  ةِ يَ انِ م  ث  العُ  ِف احِ ص  الم     ي 
 
  ةُ اب  ت  كِ ال   ِت ل  م  ت  اح  ف  ، ف  لِ أ

 
ِ م   ون  كُ ت   ن  أ  بِ  ِك ال

 ل  عِ وفُ  ،ِف لِ ال  
َ   ِف  لِ اعِ ف  ال   مِ اس  بِ  ل  عِ ا فُ م  ا ك  ه  بِ    هُ ن  مِ  ت  ف  ذِ ا حُ مَ مِ  حالِ ص  و   ،رادِ ق   :وِ  

 ;اار  ص  تِ اخ   ُف لِ ال  
ِ  ٌق افِ و  ا مُ ذ  ه  ف    .اال  م  تِ اح   :أي- ار  ي  دِ ق  ت   مِ س  لرَ ل

ِ  دَ  بُ ال   ذ  ئِ ن  ي  وحِ   وِع طُ ق  الم   ةِ ف  رِ ع  م  ك   ،مِ س  الرَ  مِ ل  عِ  ن  م   ف  ر  ط   ةِ ف  رِ ع  م   ن  مِ  ئِ ارِ ق  ل  ل
 ،هِ عِ ط  ق   ل   حم   ِف  وِع طُ ق   الم  ىلع    ف  قِ يِل   ;ةِ وط  بُ ر  الم  و   ةِ ور  رُ ج  الم   اءِ الَ بِ  ب  تِ ا كُ م  و   ،و،ِ ُص و  الم  و  
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 -ةِ اي  و  الر   سب  ح  - اء  ت   ةِ ور  رُ ج  الم   اءِ الَ بِ  ومِ سُ ر   الم  ىلع   و   ،هِ ائِ ض  قِ ان   د  ن  عِ  و،ِ ُص و   الم  ىلع   و  
 .(2)اقِ ف  ت  ااِل بِ  اء  ه   ةِ وط  بُ ر  الم  وبِ 

ِ  ِصَحة   ُط رش    نُ ك  ا الرن ذ  وه   دِ ن  السَ  ةُ حَ ِص  :ُث لِ االَّ    و:وهُ  ،نيِ ابق  السَ  نيِ ن  ك  لرن ل
 
 ن  أ

نُده اتَصل   ف ِطن   ُمت ِقن   خ  ي  ش   ن  ع   ة  اء  ر  القِ  ئُ ارِ الق   ذ  أخُ ي    . اهلل برسو،ِ  س 
 .(1)ة  شاذَ  القراءةُ  كنِت  ثةِ ال  اثلَ  الركنِ  هِ ن هذِ مِ  ركنٌ  َل ت  اخ   فإنِ 

 :بقوهل  رش  طيبة النَ  ِف  333ت اجلزرّي  ابنُ  مامُ اإل قصدها ذا م  ه  و  
ََََ َِ َََََه َ هََََ قَ اَفََََا وَ فَََََُم    وِ وَجه

 
ِ  نَ َك وَ   ََََلرَّ ل ََََتِ احه  مِ اه ََََ اًَّل َم  وِيَيه

ََََوَ   ََََحَّ إِ َص ََََ اادً نَ اه ََََاله  وَ ُه  آنُ ره ُق
 

  ةُ ثَََََََََََل الَّ  هِ ذِ َهََََََََفَ  
َ  نُ َكَ ره األه

َََل  رُ َتَََا َيه َمَََثُ يه حَ وَ     ن  كه
َ
 ثهبَََِِ  أ

 
ََََذُ   ََََوذَ ُش َ   وه هُ ل

َ
ََََأ ََََُه ِف نَّ  ةِ بعَ  الََّّ

 :ةائدَ فَ  
 ة،واي  الر  و ة،اء  ر  القِ : القرآنِ  ومِ لُ عُ  كتِب  ف اه  انُ ر  و  د   كثُ ي   يِت الَ  الكماِت  نمِ 

 .هج  الو  و يق،رِ الَط و
 :نهاح  مِ ل  ط  ص  ك  مُ  وإيلك بيان داللةِ 

  نمِ  ام  م  إِ  ىل  إِ  ب  نُسِ  ف  ال  خِ  كن ه  :ةُ اءَ رَ القِ  -1
 
  امَ مِ  القراءاِت  ةِ مَ ئِ أ

 
 عنه. واةُ الرن  عليهِ  ع  ج  أ

ِينِ  يَۡومِ  َم لِكِ  :تعاىل ذلك قوهُل  مثاُ،   .[4:الفاتة]ٱلِّ
 وابن عمرو، وأِب كثي، وابن ونافع، جعفر، أِب اءة:ر  قِ  اللِف  ِبذِف  لِكِ  َ  كمة

 محزة.و عمر،
 .العارشِ  وخلف   ،ويعقوب   ،والكسائ   ،صم  ع   :اءةُ ر  قِ  َم لِكِ  اللِف  ثباِت إِ بِ و
 إذًا

 
 نع   وُعرب    ،إيلهِ  ةُ اء  ر  القِ  ِت ب  ، فنُسِ ا باللِف ه  تِ اء  ر   قِ ىلع    -ال  ث  م  -م  ِص ع   واةُ رُ  ع  ج  : أ

 .وهكذا...  مِص ع   اإلمامِ  اءةُ ر  قِ : يل  فقِ  ةاء  ر  قِ  ةِ م  لِ ك  بِ  ذكورِ الم   ِف ال  اْلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسيأِت ف باب مستقل.( 1)

 ، بتْصف.1/52 :هداية القاري (2)
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2-  ِ   نمِ  إمام   نع   ذِ الخِ  ىلإِ  ب  نُسِ  الف  خِ  كن ه  :ةايَ وَ الرِّ
 
 ،ة  ط  اسِ و  بِ  ول  و   اءةِ ر  القِ  ةِ م  ئِ أ

  ;الّييدّي  يىي بواسطةِ  عمرو، أِب عن وريالن  ةاي  و  رِ : وَ  
 
يىي،  لميذتِ  ورَي الن  نَ ِل

 ورَي الن  ولكن عمرو; أِب تلميذ ويىي ،مبارشة   وعمر   أِب عن القراءة   أخذي   ولم
 .عمرو أِب روايةبِ  ر  ه  اشت  

  ;واسطة   دونبِ ، عصم   عن حفص   ورواية عمر، ابِن  نع   ام  ش  هِ  ايةو  رِ : وَ  و  
 
 ُكَ  نَ ِل

 .مبارشة   عنه القراءة   وأخذ   ه،شيخِ  ىلع ذ  م  ل  ت  ت   نهمامِ  واحد  
ُ  الف  خِ  كن هو : يقرِ الطَّ  -3  يقرِ ط  : َو ،لفُ اَ  نوإِ  اويالرَ  نع   ذِ الخِ  ىلإِ  ب  سِ ن

 
 
 ....  ص  ف  ح   اإلمامِ  ايةِ و  لرِ  احبَ الَص  بن يدب  عُ  وطريق ورش، اإلمام لروايةِ  هانّ ب  ص  ال

، محزة   راءةُ ، فهو قِ [54: الروم] ٗفاَضعۡ و ,ف  َضعۡ  :ن كمةِ مِ  ادِ الَض  َو: فتح حرِف 
 ن حفص.اح ع  بَ بن الَص  بيدِ عبة، وطريق عُ شُ  وروايةُ 

ُ ، وهو ع  هو اْلالف الواجُب وهذا   أنَ  َن عه بمَ القراءات والروايات والطرق;  ني 
مٌ  القارئ     ُملز 

 
ا ف رِ  بيشء   َل خ  باإلتيان جبميعها، فلو أ  .(2)هتِ اي  و  منها ُعَد ذلك نقص 

ُ و  ل  ع  يل 
 
ةِ  مامإِ  للك   نَ م أ اء  ئَِمِة الِقر 

 
اويان، سواء أخذا القراءة عن اإلمام : ر  ِمن أ

 أو بواسط   بارشة  م
 
: طريقان، سواء أخذا القراءة عن الرَ  لُك  لِ  نَ ة، وأ اوي بواسطة راو 

 .واحدة أو بواسطتني أو أكث
 ُ ُ  ،ةاءَ رَ قِ قا،: يُ  اْلِاماْلالف إىل  ب  سِ فإن ن  ،ايةوَ رِ قا،: يُ  يهيَ اوِ أحد رَ إىل  ب  سِ وإن ن

 ُ  .يقرِ طَ قا،: وايته يُ ر لِ ق  ن اشتهر بن  أو مِ  اويالرَّ  تلميذِ إىل  ب  سِ وإن ن
 .احب  ائز والمُ بيل اْلالف اجل  ن ق  : هو ما يكون مِ هجه الوَ  -4

قا، هلا: أوجه رق; بل يُ وايات، وال طُ راءات، وال رِ قا، هلا: قِ ال يُ  ختياريةُ ااِل  والوجهُ 
م باإلتيان بها ك   وجه   ف اإلتيان بأي   َيٌ ة فقط، والقارئ خُم اي  ر  دِ  ا، فلو همنها، وغي ُملز 

 مِ  واحد   أىت بوجه  
 
 جز  نها أ

 
 .هأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9 -3 ـص :ابلدور الزاهرة،211 -199/ 2 :النرش (1)
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 لِ ص  ن و  الواردة، مِ ن قرأ بإثبات البسملة بني سورتني، فله أن يقرأ بأحد الوجه فم  
 . ، وكلعارض للّسكون، هل أن يمّده حركتني أو ... اجلميع أو ... عِ ط  اجلميع أو ق  
 :تَنهبِيه

 .اِح د بن الَصببيوم ، وه طريُق عُ اِس ايله طريُق أكث الَ  (2)طريُق الَشاطبَيةِ 
عنه برواية حفص 125ت وفق قراءة عصم   ا الكتاِب ِمن أحاكم  فِهفما ِف هذ

 .(1)مكما تقدَ  219ت باحالَص بن يد ب  بطريق عُ  131ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أِب ن نظم العالمة مِ  الهان حرز المان ووجهـمية املسماة به القصيدة الاَل الشاطبية:  (1)
 [.591ت ]لرعيين الندلس الرضير االشاطيب القاسم القاسم بن ِفينه بن خلف بن أمحد 

يخ يلع بن جابر آ، عن أستاذه الشَ  ،خ رشيد بن يلع بن يلع العمانيأستاذي الشَ  هاوقد أجازين ب (2)
فاضل أبو  الليخ الواعن أستاذه الشَ  ،أمحد بن حممد عيىس يخ سعيدعن أستاذه الشَ  ،انيَ ع  

نة اء ف املديشيخ القرَ  إجازة عن ،ندمن بالد السّ  ميهرـب اءالقرَ  خعيد حممد بن عيىس شيالسَ 
عن شيخه  ،جازة ف الوقتكتب هل اإل وقد ،اعرهي بالشَ خ حسن بن إبراهيم الشَ يالشَ  املنورة

يخ خليل عن الشَ  ،ابق باإلسكندريةيخ حممد السَ الشَ  عن ،هي بالكراكالشَ  حسن بن حممد ابليويم
 عن ،لمونةالسَ يخ أمحد بن شَ ال عن ،يخ يلع احللو بمكةعن الشَ ، بياريخ اإليالشَ  عن ،املطويس

شمس  عن اإلمام ،يخ يلع امليِهأبيه الشَ  عن ،يخ أمحد امليِهعن الشَ  ،ابليسان يخ سليمانالشَ 
 . د اجلزريين حممد بن حممل  ا

ا- أجازينو ِت اءضمن قر ،جعاناملقرئ حممد بن يىي بن حممد  يخُ الشَ عصم  ِرواية حفص عنب -أيض 
 : نمِ  ىلع ك  شيُخنا  قرأو ،للقرآن الكريم بالقراءات العرش عليه

 . أمحد بدالعا،ِ يخ إسماعيل عة الشَ ، وفضيلين أمحد حممد أمحد عيىسالح ال  يخ صالشَ  فضيلة
أنه قرأ  يار املْصية فأخربيناملقرئ بال   ين أمحد حممد أمحد عيىسصالح ال   يخفأما فضيلة الشَ 

حسن  يخ أمحد مصطىف أبوىلع فضيلة الشَ اطبية والرة غرى من طرييق الشَ القراءات العرش الصن 
واّلي  اسابق   شربابـهد قراءات أستاذ القراءات وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمية والستاذ بمع

 :ة ىلع ك منرَ اطبية والن قرأ القراءات العرش من طرييق الشَ 
 حممد أمحد حممود الفحل. يخوالشَ  ،اتييخ أمحد عبدالعزيز الزالشَ 

يخ و ىلع الشَ يخ عبدالفتاح هنيدي، وهالشَ  ات فقد قرأ القراءات العرش ىلع فضيلةيَ يخ الزَ أما الشَ 
= 
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 اِح ِق عمِرو بن الَصبرأحد طُ و 219ت احيِد بن الَصبب  طريِق عُ  بني   وستأِت مقارنةٌ 
 .ريقني اْلالف بني الَط بني  تُ  -بةيِّ الَط  طرييق  د أح- 221ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

هايم، وهو ري الَ وهو ىلع العالمة أمحد الن  -ة ف عْصهشيخ املقارئ املْصيّ - فاضل حممد املتويلال
براهيم العبيدي، وهو ىلع العالمة إ يدوهو ىلع السَ  سلمونههي بـلشَ ىلع العالمة أمحد بن حممد ا

ة يلع املنصوري، وهو معاَل يوسف أفندي زاده، وهو ىلع ال لرمحن الجهوري، وهو ىلع العالمةاعبد
أمحد بن أمحد  يخالين الفضايل، وهو ىلع الشَ  فسي يخسلطان املزايح، وهو ىلع الشَ  قىلع املحقّ 

اري، وهو ىلع واله  شيخ اإلسالم النص يخ يوسف بن زكريانبايط، وهو ىلع الشَ داحلق السّ بن عب
د بن أِب بكر القلقيل، باس أمحأِب الع يخ املوىلقا،: قرأت بها ىلع الشَ النصاري،  زكريا

لويري اهلل امة طاهر بن حممد بن يلع بن عبدضوان بن حممد العقيب، والعاَل أِب نعيم ر والعالمة
حممد بن حممد  أِب اْلي ثنياء وشيخ املحد  رَ ىلع إمام القُ  ، وهؤالء قرؤاشارح طيبة النرشاملالك 

 بن حممد اجلزري.
يخ املحقق حممد غرى ىلع الشَ فقد قرأ القراءات العرش الصن  حممود الفحل،يخ حممد أمحد وأما الشَ 

البشي املغريب الونس، وهو عن الشيخ حممد بن الرايس، وهو عن املحقق حممد املشاط، وهو عن 
يخ يلع إدريس احلسين، وهو عن الشيخ حممد احلرقان الصفاقس، وهو عن الشَ  محودة يخالشَ 

ل س، وهو ىلع الشَ وهو عن الشَ  الوري الصفاقس، ام  رب  الرمحن ايلمين، وهو ىلع يخ عبديخ يلع الشن
يخ أمحد الشَ  براهيم السمديس، وهو ىلعيخ حممد بن إيخ يلع بن َغنم املقديس، وهو ىلع الشَ الشَ 

 زري.بن أسد الميويط، وهو ىلع إمام القراء وشيخ املحدثني أِب اْلي حممد بن حممد بن حممد اجل
 يخيخ جودة حممد سليمان، وهو عن الشَ ىلع الشَ  أأمحد، فقر ا،ِ عبدالع   إسماعيل يخوأما فضيلة الشَ 

سن اجلريس الكبي، ح يخغنيم حممد غنيم، وهو عن الشَ  يخطية إبراهيم خلف، وهو عن الشَ ع
أمحد بن حممد  عن العالمةهو هايم، وري الَ أمحد الن  يخعن الشَ حممد املتويل، وهو  يخوهو عن الشَ 

يخ عبدالرمحن الجهوري، عن الشَ  وهو يخ إبراهيم العبيدي،، وهو عن الشَ سلمونهـهي بالشَ 
الرمحن بن يخ عبديخ حممد ابلقري، وهو عن الشَ يخ أمحد ابلقري، وهو عن الشَ وهو عن الشَ 

 حممد بن سالم  يخ نارص الينشَ الشحاذة ايلمين، وهو ىلع  يخذة ايلمين، وهو ىلع واله الشَ شحا
 ابن اجلزري.  بسنده املتقدم إىل اإلمام زكريا النصاري، الطبالوي، وهو ىلع شيخ اإلسالم

 مشهوٌر ومعروف ف وسنده إىل الرسو، ، القت السانيد املتقدمة ابن اجلزري وإىل اإلمام
 ، وباهلل الوفيق.مصنفاته
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ِينَ  إِنَّ ، تعاىل: اق ِ  كَِت َب  َيتۡلُونَ  ٱَّلَّ ه  ٱْللَّ قَاُ وا
َ
لَو ةَ  َوأ ه  ٱلصَّ نَفُقوا

َ
ا َوأ ا َرزَقَۡن ُهمۡ  ِ مَّ  ِسِّٗ

 . [29:فاطر] َتبُورَ  لَّن تَِج َرةٗ  يَرُۡجونَ  وََعََلنِيَةٗ 
 فف هذه الية إشادة بالالني لكتاب اهلل تعاىل، وبيان لعظيم أجرهم، وكريم جزائهم.

 .(2)اءِ رَ القُ  آيةُ  هِ هذِ إذا قرأ هذه الية:  يقوُ،  ف ر  ط  كن مُ ّلا 
 . [4:املزمل] تَۡرتِيًَل  ٱلُۡقۡرَءانَ  َوَرتِِّلِ  قا، تعاىل: ة بتالوته،ر  والقرآن ملء باليات المِ 

 مِ  ه أكثُ القرآن الكريم وتعليمِ  مِ تعلن  ف فضلِ  حاديُث وال 
 
  ،ْص  ن ُت ن أ

ُ
ا ف  ر  ط   وردُ أ

 .ةِ فيعالرَ  ن املّنلةِ مِ  القرآنِ  قارئُ  ناهُل ىلع ما ي ارئُ الق   ف  قِ يِل  ;نهامِ 
ُ خَ :  اهلل رسو، ا،ق عن عثمان بن عفان  َِّ كُ ريه  .(1)همَ لَّ عَ وَ  آنَ ره القُ  مَ لَّ عَ تَ  نه م 

 اس القرآن  ئ الَ قرِ جلس يُ و ،مل  الرمحن السن أبو عبد عن عثمان   ا احلديث  روى هذ
 .(3)هو اّلي أقعدن ف هذا املقعد :-ف احلديِث - يقوُ، كن وفة والكُ  ف مسجدِ  أربعني سنة  

م احلديث  باإلقراء، وكما قَرر ل  الرمحن السن و أبو عبدفََّس الراوي وهُ  إذًا
صويلون فإَن ا

ُ
 .(4)اوي أعلم بما روىلرَ ال

لرمحن احِلَماِن  قا،: سألُت سفيان اثلورَي عن عبداحلميد بن عبدا (5)رشالنَ وف 
؟ فقا،:  ل يغزو أحَب إيله أو يُقِرئُ جُ عن الرَ   القرآن 

ُ خَ : قا، يُقِرُئ القرآن; لَن اليَب  َِّ كُ ريه  .همَ لَّ عَ وَ  آنَ ره القُ  مَ لَّ عَ تَ  نه م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/554 :ابن كثي لإلمام القرآن العظيمتفسي  (1)
 .5125 :، برقمأخرجه ابلخاري (2)
 .1/333 نزهة الفضالء (3)
 .12: صـأجوبة القراء الفضالء( 4)
 .1/4: البن اجلزري النرَش ف القراءات العرش (5)
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 .(2)هقيمتُ  ت  م  ظُ ع   م القرآن  ن تعلَ م  : إلمام الشافع وقا، ا
ل   ه بني يديه، ووضع  م وقد كن أبو عبدالرمحن السن إذا ختم عليه اْلاتم القرآن أجلس 

ا منك إن عمِ يده ىلع رأسه، وقا، هل:   .(1) مت  لت  بما علِ يا هذا اتَق اهلل; فما أعرف خي 
 ٌل كم  ه مُ القرآن وتعليمِ  مِ بني تعلن  اجلامع   أنَ  شَك  ال:  وقا، احلافظ ابن حجر

 .(3)وهلذا كن أفضل ;يفع املتعد   والَ ارِص الق   فعِ بني الَ  ه، جامعٌ ه ولغيِ لفسِ 
 ة، فقا،: فَ وَن ف الصن   اهلل قا،: خرج رسو،وعن عقبة بن عمر 

َ
 مه كُ ي  أ

  ب  ُيِ 
َ
ِ   ومٍ يَ  ُكَّ  ن يغدوَ أ ُُ ََل إ  ، (4)انحَ طه  

َ
ِ أ  يَ فَ  ,(5)يقِ قِ َل العَ و إ

ه
ِ  هُ نه  ِِ ِت أ َِ كَ  يِ تَ اقَ نَ ب ، (6)ينِ اوَ و

ََ ِف  ِ  ريِ    إ
  ذلك، قا،: بن َُ  اهللِ  ، فقلنا: يا رسو،  ؟مٍ حِ رَ  عِ طه  قَ ََّل وَ  مٍ ثه

َ
 مه كُ دَ و أحَ دُ غه  يَ ََل فَ أ

 ِ  يعلِّ فَ  دِ جِ َّه  المَ ََل إ
َ
 رَ قه و يَ م أ

ُ
ِ تَ آيَ  أ ِ  ن كتابِ ِِ  يه ِ تَ اقَ ن نَ  ِِ َل  ري  خَ  لَّ جَ وَ زَّ عَ  اْللَّ  ريه  خَ  ث  ََل وثَ  ,يه

 وَ  ,ٍث ََل ن ثَ ل ِِ 
َ
  ِِ ري َل ع خَ بَ ره أ

َ
ِ  ,ربعن أ  ِو

َ
ِ ن اْلِ ِِ  نَّ هِ ادِ دَ عه ن أ  .(7)لب

هَماهِرُ : اهلل  قالت: قا، رسوُ،  عئشة وعن  آنِ  ال عَ  بِالهُقره َفَرةِ  َِ  الهِكَرامِ  الََّّ
َرةِ  ِي يقرأ ا ,(8)الهََبَ آِن َويَتَتَعهتَُع فِ َواََّلَّ َرانِ  َو َعلَيههِ َشاقٌّ َلُ وَهُ  هِ يه لهُقره جه

َ
 .(9)أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/534 :نزهة الفضالء (1)
 .23صـ :مع القرآن (2)
 .9/56 :فتح ابلاري (3)
 .الرئيسةمن أودية املدينة  (4)
 أشهر أودية املدينة الرشيفة، وهو واد مبارك. (5)
 .211/  4البن الثي:  الهايةمرشفة السنام عيلته،  :انلاقة الكوِاء (6)
 .313 :، برقمرواه مسلم (5)
ون إىل الاس برساالت اهلل، سل; لنهم يسفررة: الرن ف  سو،، والسَ افر: الرَ ة، والسَ ب  ت  ب وك  تِ ر، كاك  افِ ة: جع س  ر  ف  لسَ وا (3)

عليه  ف وال يشّق ظ، اّلي ال يتوقَ ف  ل احلِ مِ ق الاك  ذِ احل   :والماهراملطيعون، من الرب،  :والَبرةتبة، الك   :رةفَ الََّّ وقيل: 
 .351/ 2 :الهايةهم املالئكة.  :الَّفرةوقيل: ، 332/ 6، رشح الووي ىلع صحيح مسلمالقراءة جلودة حفظه. 

 .593 :، ومسلم، برقم4935 :ابلخاري، برقم رواه (9)
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ِ  اُل ُيقَ :  قا،: قا، رسو، اهلل  اهلل بن عمروعبدوعن  آنِ  بِ احِ َص ل   :الهُقره
ه
اقهَرأ

نهيَاف  تُِِّل تُرَ  َ  َكَما َكنه  تِِّله رَ ِق وَ تَ واره  ِ َِ  نَّ إِ فَ  ,ال  هَ رَ قه آيٍَة تَ  ِعنهَد آَخرِ  َك َ َ نه
ُ
 .(2)اأ

ِ إِ : قا،: قا، رسو، اهلل  أنس بن مالك وعن    نَّ ْلِلَّ
َ
، اِس انلَّ  نَ ِِ  يَ لِ هه أ

  مه هُ ن هم؟ قا،: قالوا: يا رسو، اهلل: م  
َ
(1)آنِ ره القُ  ُل هه أ

  
َ
ِ  ُل هه أ  .(3)هُ تُ اصَّ خَ وَ  اْللَّ

َِ  يومَ  الهُقرهآنُ يَِِجُء قا،:  عن اليب   أِب هريرةوعن  ِ يَ  :ةِ فيقوُل الهقِيَا ا رَبِّ
ةِ  ُس بَ فيُله  ,لِِّهحَ  َِ ِ زِدههُ يَ  :ُثمَّ يقوُل  ,تَاج الهَكَرا ةِلِّة حُ  ُس فيُلبَ  ,ا ربِّ َِ  :ُثمَّ يقول ,الهَكَرا
ِ ا رَ يَ   واره  :اُل قَ فيُ  ,َعنههُ  َض فرَيه  ,َض َعنههُ اره  بِّ

ه
ِ آيٍَة َحََّنَة َق وتُزادُ اقهَرأ

 .(4)بُِكلِّ
 القرآنِ  مِ تعلن  وثواِب  فضلِ  لعظيمة اليت فيها بيانُ ن الثار اذلك مِ  إىل غيِ 

 ه.وتعليمِ 


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أِب سنن صحيح ف البلان وصححه ،2914 برقم: والَتمذي، ،1464 برقم: داود، رواه أبو (1)
 .413/ 1: داود

(2)  ِ  أويلاؤه املختصون به. :; أيتهوخاصَّ  أهل اْللَّ
 .91/ 1 :ةماج ابن صحيح ف البلان وصححه ،215 برقم ،ماجة رواه ابن (3)
 .165/ 3 ،الَتمذي سنن صحيح ف البلان وحسنه ،2915 برقم: رواه الَتمذي، (4)
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َ
ُل أ   والقارئ ئللمقرِ  ينبِغ  ِا وَّ

 
ا   : قا، تعاىل، اهلل رضا بذلك د  قِص ي   نأ َِ  َو

ه  ا ِ ُرو 
ُ
ه  إَِّلَّ  أ َ  ِِلَۡعبُُدوا ِينَ  َلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱْللَّ ه َويُقِ  ُحنََفا ءَ  ٱلِّ لَو ةَ  يُموا ه  ٱلصَّ َكو ةَ   َويُۡؤتُوا  دِينُ  َوَذ لَِك  ٱلزَّ

 ، [5:ابلينة] ٱلَۡقيَِِّمةِ 
 
 .يمةُ ستقِ المُ  ةُ لَ المِ  ي:أ

َماِل بِانلِِّيَّاِت ِإَونََّما لِ :  اهللِ  رسو،ِ  عن حيحنيالَص  وِف  عه
َ َِ  ُمِِّ إِنََّما األه  .(2)ا نََو ا هرِئ 

 .(1)مِ اإلسال أصو،ِ  نمِ  احلديُث  وهذا
  معُت : س  اركب  المُ  ابنُ  اإلمامُ  قا،  

 
: ّي يقوُ، دِ ارِ ط  َيان العُ بن ح   جعفر   با الشهِب أ

 .(3)هِ بعملِ  غُ بلُ  ي  ا ال  م   هِ تِ بنيَ  غُ بلُ ي   ل  جُ ياُت، فإَن الرَ م الُك هذه العما،: ال  
ر ض   إىل ال  توصن  به يقصد   اَل أ وينبغ اِض  نمِ  ع  ر  نيا أع  ، نمِ  الن ا،   أو ِري اسة، أو م 

، ة  اه   َوِ  أو إيلهِ  اِس الَ  وجوهِ  ِف رص    أو ،اِس الَ  عند ثناء   أو أقرانِه، ىلع ارتفاع   أو وج 
 ذلك.

ن   ِِب  ع 
 
ة   أ ي ر  نه :  اّلَلِ  ر ُسوُ،  ق ا،  : ق ا،   ُهر  ا ِعلهًما َتَعلَّمَ  َِ هتََغ  ِ مَّ هُ  بِهِ  يُب  وَجه

 ِ نهيَا ِِنَ  َعرًَضا بِهِ  ِِلُِصيَب  إَِّلَّ  ُمهُ َيتََعلَّ  ََّل  ,اْللَّ َنَّةِ  َعرهَف  ََيِده  لَمه  ,ال  ةِ  يَوهمَ  اله َِ  الهقِيَا
ع يِن  ا، رواه ابن َ   .(4)ماجة ِري ه 

َل  إِنَّ  :يقوُ،   اهللِ  رسو،   سمعُت  قا، وعنه  وَّ
َ
ةِ  يَوهمَ  ُيقهَض  انلَّاِس  أ َِ  الهقِيَا

  ,وََعلََّمهُ  الهعِلهمَ  َتَعلَّمَ  رَُجل  وَ  -وذكر منهم- ...َعلَيههِ 
َ
آنَ  َوقََرأ ِتَ  ,الهُقره

ُ
فَهُ  ,بِهِ  فَأ  ,نَِعَمهُ  َفَعرَّ

ُت  ,وََعلَّمهتُهُ  الهعِلهمَ  َتَعلَّمهُ   :قَاَل  ؟فِيَها َعِملهَ   َفَما :قَاَل  ,َفَعَرَفَها
ه
 ,الهُقرهآنَ  فِيَك  َوقََرأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1915أَو، حديث ف ابلخارّي، وف مسلم، برقم: ( 1)
 .51 : صـالبيان( 2)
 .63 البن املبارك: صـ الزهد( 3)
 .قتضاء العلم العملا، وصححه البلان ف 252، برقم: ماجة سنن ابن(4)
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َت  ,لِم  َعَ  :ِِلَُقاَل  َولَِكنََّك  ,َكَذبهَ   :قَاَل 
ه
آنَ  َوقََرأ ِ رَ  ُثمَّ  ,قِيَل  َفَقده  ,قارئ   ُهوَ  ,ِِلَُقاَل  الهُقره

ُ
 أ

ِههِ  ََعَ  فََُِّحَب  ,بِهِ  لهِقَ  َحّتَّ  وَجه
ُ
 .(2)مسلم ، رواه...انلَّارِ  ِف  أ

  وينبغ
 
 ةِ ي  ِض رالمُ  مِ ي  والش   ،احلميدةِ  ا،ِ ص  واْلِ  ا،ه  بِ  عُ الرَش  د  ر  و   يتالَ  ِن باملحاسِ  يتخلَق   نأ

 ها،وبأهلِ  بها باالةِ المُ  وعدمِ  نها،مِ  واَلقلنلِ  نيا،الن  ِف  ادةِ ه  الزَ  نمِ  إيلها اهللُ  هأرشد   اليت
ق ةِ  ،الخالقِ  وماكرمِ  ،واجلودِ  ،خاءِ والسَ  ال   دنءِ  عن واَلّنهِ  ،ربِ والَص  ،لمِ ، واحلِ الوجهِ  وط 

 ،واْلضوِع  ،واضعِ والَ  ،والوقارِ  ،ينةِ كوالسَ  ،واْلشوِع  ،الورِع  ومالزمةِ  ،ِب املاكسِ 
 .املزاِح  نمِ  واإلكثارِ  ،حِك الَض  واجتناِب 
َ وَ   كن وإن ه،غيِ  واحتقارِ  ،، واحلقِد، والغيبةِ احلسدِ و ،ياءِ الر   نمِ  رِ ذَ الَ  ُكَّ  ره ذَ حه ِله

ن ي سل ُم منه.ِب ج  والعُ  ه،دون    ، وقَل م 
صلتني: الغيبة، هاتني اْل   ِف  الُقَراءِ  ه الكُ : احلاف  وقد قا، برش بن احلارث

 .(1)عجبوال
 وَ 
َ
 :يِ تَ صَّ نا قِ ر هُ ذكُ أ
 
ُ
ِ  :وىَل األ   والّييدي   الكسائ   مامنيإلِ ل

 
 :(3)وِه  ال  أ

 ةال  ص   ت  رض   ح  شيد، ف  الرَ  هارون عند   ويىي الّييدين  الكسائن  مامانِ اإلِ  رض   ح  
ر م، -املغرب ةال  ها ص  لعلَ - فيها ُيه  َها قُۡل ف  فأخطأ الكسائن  فُقد  ي 

َ
 ٱلَۡك فُِرونَ  َيَٰٓأ

 القرآن، ف الكوفة أهلِ  إمامُ  الكسائن : يىي الّييدين  قا، سلَم، ، فبعدما[1:الاكفرون]
َها قُۡل  ف خيطأ ي 

َ
 يرَد. ولم الكسائن  ت  ك  س  ف   ،!ٱلَۡك فُِرونَ  َيَٰٓأ

م-العشاء صالةُ  هالعلَ - فيها رُ ه  ُي  صالةٌ  ت  رض   ح   مَ ثُ   ف ،الّييدين  ، فُقد 
ُ
تِ أ  عليه ج  ر 

ةُ ] ل ي ِه الِقراء  ت  ع  ِلق  تُغ   :وقا، إيلهم الفت   سلَم فبعدما مد،احل   سورةِ  ف [اس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1915، برقم: صحيح مسلم( 1)
 .9/122 :للبيهيق اجلامع لشعب اإليمان( 2)
 .413/ 11: تارخيه ذكرها اْلطيب ف( 3)
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ِ  ظه َفََاحه  َفَ  وُل ُقََ تَ ََّل  انََك ََََّل  َتىلُتبَه
 

َََََ نَّ إِ   َ َََََوَ  ءَ ََل اله َََََ ّكَّ  ُ  ِ  قِ طِ نه المَ ب
خَر  

ُ
 :األ
 ام   آية   ِف  لطتن فغ   ،قراءِت أعجبتينف   شيدالرَ  بهارون   يُت لَ ص  :  الكسائن  ق ا،   

 
 
 خط  أ

 
  ،طق   يِبر ص   فيها أ

 
 !رجعنيت   هملعلَ : فقلُت  ،يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ : أقو،   أن ردتن أ

 اجَت    ام   فواهللِ : ق ا،  
 
ُقو،   أن ونارُ ه   أ   يل: َ 

 
 خط  أ

 
 يا: يل ق ا،   لَمُت س   ملا هولكنَ  ;ت  أ

!فنعم هذا أَما: فقا، ،اجلوادُ  ثُ ع  َ   قد املؤمنني أمي يا: قلت هذه؟ لغة   أين  كسائن 
(2). 

  وينبغ
 
 الذكرِ  نمِ  هماوَوِ  هليلِ والَ  سبيِح التَ  ِف  ة  د  ارِ الو   الحاديث   ل  عمِ ست  ي   نأ

  ،عواِت والَ 
 
 يكون   وأن ،ذلك ىلع ويافظ   ،وعالنيَته هس   ف تعاىل اهلل   ب  اقِ ر  يُ  نوأ

 .(1)تعاىل اهللِ  ىلع هأمورِ  جيعِ  ِف  تعويلُه
ن أحَب اهلل  أحَب َكِمه، فإَن م   ر ف املعان وتعظيم اهلل وتعظيمِ دبن الَ  وينبغ

ه، ا، قا،  َكم  م كُ وبُ لُ قُ  ت  هر  لو ط  : عَفان نبعثمانُ ذو الورين فال يشبع منه أبد 
 .(3)مب كِ ِم ر  َك    ِمن   ُتم  ع  بِ ا ش  م  

ُب  ول يستشِعر   ، فال ه للقراءةِ ، فينْصف قلبُه وحواسن ف الياِت  أنَه هو املخاط 
 سوى القراءة. ينشغل بيشء  
  وينبغ

 
َُ  ه ف تسنيِ جهد   اَل يْصف  أ  ل  مِ ه  صوتِه فحسب، بل ينبيغ مع ذلك أاَل 

 :لداءمنظومة تنبيهات ف ا صاحُب ، قا، ر  دبن والَ  اْلشوع  
ََََوِت ََعَ  ََََبه َجانَََََِب الصَّ  ََّل ُتَغلِِّ

 
َََا يَلهَََََزُم َله   َِ َََرِج اَلَََرهِف َو  َُمَه

َََع  َِ ََََب  ِا الهَقله َََرِِّ َََده  َح ََََك قَ  فِكِّ
 

َََنه َكهرِيَََُك قَلهٍَََب َشََََغلَهه   َِ َََاَز   فَ
ه غي ه، وهذه ه أسَّم الغايات.اَّلِ  بالعلمِ  عليه العمُل  وينبغ   ي تلَقاه وأن يُعل م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/152لإلمام ابن اجلوزي:  نتظم ف تاريخ امللوك والممامل( 1)
 .64: صـلإلمام الووي ف آداب محلة القرآن البيان( 2)
 . 1/535 :لإلمام أمحد ضائل الصحابةف( 3)
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ِ وَ   ا مَ ب
َ
ا لوراِت سالة معَدة لكون م  هذه الر   نَّ أ ن لٌة مِ ُج  هِ ه، فهذِ عليم وحلقاتِ الَ  نهج 

 ا:ه   بِ حل  الَ  مِ القرآن اليت ينبيغ ىلع املتعل   اِت ق  ل  ح   آداِب 
 ه، قا، اإلمام يىي بن أِب كثي وتعلنمِ  لمِ العِ  ِب ل  ىلع ط   م أن يصرب  ىلع املتعل  ينبغ 

 .(2)سمالعلم براحة اجل عال  يُستطا: 
فيعرض القرآن  ,، وأن يرص ىلع الفائدة قدر وسعههّمتُه عيلةٌ  أن تكون   وينبغ

، وحَبذا الكرار فال يكتف بتمة  واحدة   َك ًَل   .(1)ىلع شيخ ماز  متقن 
ل ويتلََّق مِ  د القراءة ىلع املشايخ، حىت ُيص  ِدّ ع  َُ ، بل   وذا. ن هذاوال يكتِف بشيخ  واحد 

رِصه  َحه ، وهو ىلع أخِذ اإلجازة وطلبها، وه السند املتصل إىل رسو، اهلل  َوِله
حلة حلة ف طلب احلديث، أفال تكون الر  لف الر  أمٌر حمموٌد، فقد جاء عن بعض السَ 

ا حممود ا; بل صاحبها  ف طلب سند  صحيح عن رسو، اهلل  ف قراءة صحيحة أمر 
 .مأجوٌر مشكوٌر إن شاء اهلل

، فيتعلَُق صاحبُها وإنَ  ما املعيُب ف هذا الَشأن طلب اإلجازة القرآنية ِمن غِي متقن 
 ، بل رَبما كن ناقال  للَضع ِف تت ُمسََّم اإلجازة.ند دون قراءة صحيحةبالسَ 

ِث  ُكه ا إياب ا وِسلب ا، فال ملشايخ املتقنني فإَن لالستماع دور  ن االستماع إىل امِ  وِله
ا يُ ي ; لَن الأثنر حاصٌل، وكثي ا م  يخ احلْصي لمثا، الشَ  نصح باالستماِع سمع إاَل ملتقن 

 والشيخ احلذيف وغيهما.
ُذ بالَ  يه إىلينظر حا، تلق  أن  عليه وينبغ  ليق  ِف  الشيِخ; فإَن القرآن يُؤخ 
ه بالَ والُمشافهة م  قدَ ه، وقد ت  ن شيخِ تلََّق مِ   ماىلع   والِمراِس  دريِب ، وأن يُعِمل نفس 

ِويِد، و وُُصوِ، :  اجلزرّي  ابِن  امِ م  اإلِ  ق وُ،  اِن و اَلج  ت ق  ِ
اي ِة اإل  ب ب ا بِلُلُوِغ نِه  ل ُم س  ع 

 
ال  أ و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .612، برقم: صحيح مسلم (1)
 تقن ا اكتىف بتمة  واحدة.، فقَل أن جتد مُ فإَن الرواية ال تُتقن بتمة  واحدةقا، بعض مشاخينا:  (2)
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ِحيِح و التَ  ي ِة اَلص  ِظ ال ُمت ل ََّق سَغ  اِر ىلع   اللَف  ر  ل ُسِن، و اَلك 
ِة ال    ِمن  ف ِم ِديِد، ِمث ل  ِري اض 

ِسِن   .(2)ال ُمح 
ل بها، م ويتَبع إرشاداِت املعل   وأن ت واَن  ف إع طائه خالصة جتربِته.ي عم   َ  فإَن املعل م  ال 

ه، فال يضحك إن أخطأ، فإَن ه حا، قِراءة زميلِ نفسِ  م ضبطتعل  ىلع المُ  وينبغ
ره عن حلقاِت   .لمِ العِ  ذلك يُؤ ِذيِه ورَبما يُنف 

ذن  هل شيُخه; ملصلحة  يراها.ر د   عدمُ  وينبغ
 
 ه ىلع زميِله ِبرضِة شيِخه إال أن يأ

، وال مستكرِب  ي تعلَمال  : اإلمام ماهد أاَل ي نىس  قو،   وعليه  .(1)العلم: مستح 
ه  قد يمنُعه كربُ ه، واملتكرب  لم يفهم  ؤا، عّما فإَن املستيح قد يمنُعه حياؤه عن السَ 

ا.عن ذلك أي  ض 
ه إِلهمَّ و ِ  ، للجمزوري تفة الطفا،منت كجويد: ظ متون  ف علم الَ ف  حِ  :ا يوجَّ

مة اجلزريةو للطييب، فإنَها  املفيد ف علم الجويد، ومنت البن اجلزري منت املقد 
 حوت أِباث ا ال غن لطالب علم اَلجويد عنها.

 :تنبيه

الاس خمتلفٌة ومتفاوتٌة فبعض الاس يمكنه ملاكت  أنَ  ُعلِمَ ن خال، الجربة مِ 
 ، وبعضهم بني بني.أطو،أخطائه بفَتة  وجّية ، وبعضهم يتاج لوقت  اوزجت

ك تقصي ا-ن فاقك مَ فال تنظر إىل غيك مِ  ي  ومرادي من هذا  -إال إن يكون ف س 
ر مَنا مل ٌل أو ك ٌل باعتبار أَن ف الن ا  ، فأنت ىلع خي  أتَسنولم  تَسن  أال يُداِخل املتأِخّ

، كيف ال وأنت ف نه َالََك َطرِيًقا يَلهتَِمُس ة:  طريق العلِم املوصِل إىل اجلنَ وف خي  َِ

ُ َلُ َطرِيًقا إََِل اَلنَّةِ  َل اْللَّ  .(3)فِيهِ ِعلهًما َاهَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/213: النرش (1)
 ، باب احلياء ف العلم.حيح ابلخاريص( 2)
 .صحيح الَتمذيوصححه البلان ف  وغيه،، 2646، برقم: سنن الَتمذي (3)
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قبل أن يدخل -الارس مات، ينبيغ ىلع ينبيغ أن يُعلم أَن للك علم مبادئ ومقدِّ 
ر   أن يَطلع -إيله ه  رُ هل عليها; ل ظ   جعلها بعض العلماء عرشة. ُسه،حقيقُة العلِم اّلي ي د 

 :(2)1216ت  انبَ الَص  يلعوقد نظمها أبو العرفان حممد بن 
َِ إِ   ةه ََشَ نٍِّ َعَََََ َفَََََيه ُكِِّ ادِ َبَََََنَّ 
 
 

 َََ َ ه وَ  ,د  اله َََوه مَ ال َََ ,وعُ ُض ََََرةه  مَّ ُث  الََّم
َََََلُهُ وَ   ََََََبة   ,فَضه ه  ,ونَِّه  اِضَََََعه وَ وال

 
َدادُ اَِّل  ,مُ اه اَِّل وَ   تِمه َ ,اه َُم الشَّ  عه ارِ ُحكه

  َ ََ َ وَ  ,ائِل  ََّ ََاله ََعه ِ َ ُض ب َََتَ  عه اله  ِض اكه
 

ََنه وَ   ََمِ َدَر  الهَ  َِ ََاَز اليه َََاََع َح فَ َ  شَّ
:إيلك بيانها و   ُمفَصلة 

: الَ  -هتعريفُ - جويدا َّ  حد   -1  حسني.لغة 
ا وصفة   (1)هه ومستحقَ حقَ  ف به إعطاء ك حرف  عر  يُ  علمٌ  :واصطَلًحا من  ،خمرج 

ا ملا تلقَ ب  طِ  ،ف  ف  وال تعسن غي تكلن   . اهلل عن رسو،ِ  املسلمون   اهُ ق 
 .الكريمِ  القرآنِ  كماُت  :جويدعلم ا َّ   وضوعُ  -2
 برضاءِ  الفوزُ  :ه، وفائدتُ  اهللِ  كتاِب قراءة ف  إِ عن اْلط اللسانِ  ونُ : ص  ثمرته -3

اِء الوَف  و اَلِعيِم الُمِقيِم.، والَظ اىلع  ت   اهللِ  َدُه اهلُل لهِل القرآِن من اجل ز   فر بما أع 
: ه بأرشف الكتب وأفضلها، وهولعلقِ  ;ن أرشف العلوم وأفضلها: مِ فضله -4

 .(3)القرآن الكريم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35 ـص :يو  لِ الم   ِح  رش   ىلع    انِ بَ الَص  ةُ ي  اشِ ح   (1)
ا عند أهلِ ط  ص  مُ  احلق، واملستحقاستقَر:  (2)  الفن  ىلع: لح 

 اق.حا،  من الحوا،، كالستعالء واإلطب زمة اليت ال تنفك عنه بأي  : الصفات الاَل الرف قِّ حَ  -     
نهاية  .كلفخيم واإلدَغم -دون أخرى ض للحرف ف أحوا،  رِ ع  ة: ت  يَ ِض ر  الع   :الرف حقِّ َّتَ  ُ  -     

نف   ،15: صـ1322ت ملحمد مك نْص اجلريس القو، املفيد  .بِت ْص 
 أن.وقد تقَدم باب ف هذا الشَ ( 3)



         ئ ومقدماتمباد   

 

25 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

ة بالقرآن الكريم، هو أحد العلوم املتعلق: -إىل بايق العلوم :أي- نَّبته -5
ه بنفسه بدون معلم  كونه ال يمكن لإلنسان أن ييد  ل; ومخيتلف عن سائر العلو

 ه الطق تلقين ا.نُ متقن  يلق  
، الواضع -6 : أئمُة القراءِة وأهُل هذا الفن  : واضع علم الجويد كقواعد  نظرية 

ِرايةوهو ما يُمكن أن يُطلق عليه:   .علم الِّ
فإنَه  -هافاتِ صوكمخارج احلروف -أَن أَو، ما ظهر  ِمن قواعد علِم اَلجويِد وُينَبُه إىل 

ِع ُعلماء العربَية،   .ماوغيه 131ت سيبويهوتلميذه  151تكْلليِل كن  ِمن و ض 
 :فائدة

نثوًرا ,تصنيًفا  َّتقًَل - ل ِن صنَّف ف علم ا جويدأوَّ  ا ِو ًِ  :ِنظو
 ِِّ  325ت  اْلاقان بن عبيداهلل م أبو مزاحم موىساإلما :نظومَّبة للمَ بالن
 .بيت ا 51تقع ف منظومة  ،ف الجويد(2)ةائيَّ الرَّ  صَنف  

ِِّ وأما  لإلمام مك بن أِب  َعيةالرِِّ  كتاب: (1)فأقدم ما وصل إيلنا نثورَّبة للمَ بالن
: 435ت  طالب القيس ا من املتقدم، وقد رَصح قائال  ني وما علمُت أحد 

 .سبقين إىل تأيلف مثل هذا الكتاب
ِواية ا علم الرِّ َِّ  . يبالويح املّن، ىلع قلب الَ  -ف الساس-فمصدره  :وأ

مُ  -5 وة.اَّلاه يِه ابلعُض: فنن الََتِتيل، وحقن اِلّال  م  ُمُه; ِعل ُم اَلجِويد، ويُس   : اس 
در مِ اَّلاتمداد -3 ه مِ ، وقِ يب ن قِراءة الَ : هو ُمست م  ن  ب عد  حابِة ن الَص راءة م 

ند املتواتر. الداء، إىل أن وصل إيلنا بالسَ  ابعني، وأتباعهم وأئمِة الِقراءة، وأهلِ وال  
ة ه  اف   .أي: من اَلليق والُمش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َنف ف اَلجو: قا، ابُن اجلزري   (1) تُه الَرائية مشهورٌة، هو أَوُ، من ص  يد فيما أعلم، وقصيد 
ها احلافُظ أبو عمر و ]الان[  .3/1315: لإلمام ابن اجلزري َغية الهاية. ورشح 

 ; لَن كثي ا ما يُذكر غُيه لكن مما لم يِصل إيلنا. واهلل أعلم.َوَصَل قُِيّد بـ:  (2)
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ارِع -9  .: أي حكم الرَش عحكُم الشَّ
 : علم الجويد ينقسم إىل قسمني:م أنَ أن يُعل   -أوال  -ينبيغ 
 ُم الهقَِّه 

َ ُل األه وهو: العلُم بقواعِد علِم الجويِد وضوابِطها  انلََظرِي ا َّجويد :وَّ
، كـ:  . . .. والون الساكنة والنوين ،أحاكم املد ورشوِطها، الُمدَوُن ف كتب هذا الفن 

;: هوحكمُ   .إذا قام به من يكف سقط اإلثم واحلرج عن اجلميع فرُض كفاية 
ُم  حيح  كيفَيُة نُطِق القرآِن الكريِم اَلطق  الَص وهو:  الَعَمىلا َّجويد :الَّاِن الهقَِّه

ه رسوُ، اهلِل  ق   .كما ن ط 
 .(2)فرُض ع ني  ىلع ك  مسلم  بقدر ما يستطيعُ : هوحكمُ 

 :وإِلك ِا  رَّ ُُمدوًَّل 

 :للئ ابليانف   1429ت قا، اإلمام السمنودي
َََََل   وحكُمَََه فَََرض  كمَََا تأصَّ

 
 وعيًنَََا َعَمَََََل  ,كَِفايًََََة ِعلهًمَََا 

ُ عت  وال يُ   ا، ف  سمني م  القِ  م  لِ د ا إال إذا ع  وِّ ُم   القارئُ  رب  واعد   ف  ر  ع  ع   ،وابطالَض و الق 
 
 
 .(1)هوحروفِ  القرآنِ  ماِت بكل الطق   ن  ق  ت  وأ

 :ةائدَ فَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-إن شاء اهلل- وذكر بعُضهم تفصيال  آخر، يأِت ذكره ف امللحق( 1)
 .25للحْصي: صـ أحاكم قراءة القران (2)

 حكمه تعريفه القسم
رِياَلجويد  بِطها ورشوِطها، الُمدَوُن العلُم بقواعِد علِم الجويِد وضوا ال ظ 

، كـ:أحاكم املد والون الساكنة  ف كتب هذا الفن 
 والنوين...

;فر إذا قام به من  ُض كفاية 
يكف سقط اإلثم واحلرج 

 عن اجلميع.
م لاَلجويد  ه  الع  ق  كيفَيُة نُطِق القرآِن الكريِم اَلطق  الصحيح  كما ن ط 

 رسوُ، اهلِل 

 ك  مسلم  فرُض ع ني  ىلع
 بقدر ما يستطيعُ 
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ع رض الالكم ىلع وجوب الَ  1421ت  قا، اإلمام البلان  إِ جويد وبيان خطف م 
لُب اليلل  من الكتاب والسنة ىلع ذلك: م   َ ط  لب  اليلُل من الكتاب والسنة أمَ ن  َُط  ا أن 

حاكم فهذا الَط 
 
 واتر العمىلِِّ با َّ  م كها وصلتناهذه الحاك خطأ; لنَ  لب أصال  ىلع هذه ال

ريقة موا بنفس الَط ريقة، وهم تعلَ ن أشياخنا وآبائنا بهذه الَط منا قراءة القرآن مِ فنحن تعلَ 
 .(2)سو، حابة اّلين أخذوه عن الرَ ن مشاخيهم وآبائهم وهكذا... إىل عهد الَص مِ 

جيال  بعد جيل، وقد  ليب إذ ا تلَقت الَمُة قراءة القرآن بهذه الكيفّية عن ا
نۡلَا َ ۡنُ  إِنَّا تكَفل اهلل ِبفظ القرآن، قا، سبحانه: ِۡكرَ  نَزَّ  لََح فُِظونَ  َلُۥ ِإَونَّا ٱَّلِّ

َ  ، فكيفّية القراءة ُسَنٌة متبعٌة، والعدو، ع  [9:احلجر]  إىل ديلل. رُ قِ ت  ف  ن هذه الكيفّية 
 :مِتهُمقدف   333ت قا، اإلمام ابن اجلزري

ََََتهم  َّلزِمُ  ََََِد َح وِي ََََُذ بِا َّجه خه
َ
 َواأل
 

ِدِ الهُقَََرَ   َََنه لََََمه َُيََََوِّ  َن آثَََِمُ اَِ
ََََََََزََّل   نه

َ
َََََََِهِ اِْلَلُ أ َََََََُه ب نَّ

َ
 أل
 

ََََهُ وَ   ِِنه َََََذا  ََََََل  وَهَك ََََا َوَص  إَِِلهَن
 :  333ت ابن اجلزريقا، اإلمام  

إقامة حدوده هذه المة كما هم متعَبدون بفهم معان القرآن و أنَ  َك وال ش  
 راءةِ القِ  ن أئمةِِِ  اةِ تلقَّ المُ  فةِ ه َع الصِِّ حروفِ  ه وإقاِةِِتعبَّدون بتصحيح ألفاظِ 

ها وال العدو، عنها ة اليت ال جتوز خمالفتُ ة العربيَ الفصحيَ  (1)ةباحلرضة البويَ ِ ِصلةتَّ المُ 
 .(3)هاإىل غيِ 

:َكم بمعناه، قا، 1122ت ابلغويولإلمام 
ا اَلاس   إِنَ  ُثمَ  م  َنُهم   ك 

 
َبُدون   أ مِ  بِات ب اِع  ُمت ع  اك  ح 

 
آنِ  أ ِظ  ال ُقر   َفُهمه  ُحُدوِدهِ  و ِحف 

تََعبَُّدونَ  ِظ  ,بِتََِلَوتِهِ  ُِ ِ  ىلع    ُحُروفِهِ  وَِحفه نن  ط   س  ِف  خ  ح  امِ  ال ُمص  ِم 
ي اإل  ت   اَّلِ ق  ل ي هِ  اَتف   ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/125: البنيت الشيخ البلان اليلل إىل تعليم كتاب اهلل اجلليل (1)
 ; بداللة السياق.يب ي قصد: قراءة الَ ( 2)

 .211 - 211/ 1 :النرش (3)
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اب ُة، ن   الَصح 
 
ا ُزواُي اوِ  ال   و أ َما اْل  َط  يُو افُِق  ِفيم    ع 

 
أ ُروفُون   ال ُقَراءُ  بِهِ  ق ر  ع  ين   ال م  ل ُفوا اَّلِ  خ 

اب ة   ، الَصح  ِت  و اَلابِِعني  ق  ئَِمةُ  و اَتف 
ِتي ارِِهم   ىلع    ال    .(2)اخ 

ائِلُه; ه قواعُده العاَمُة املعروفُة، َو: ل  َ ََّائ -11 س  كنة  أو تنوين  كن نون  سا: م 
ها حرُف اهلاء وجب إظهارها، ...  .أىت بعد 

 :فائدة
 : نيخ طريقويعن الشّ  لألخذِ إَن  :العلماءُ  قاَل 
  :لاألوَّ 

 
رأ ق   َ ِظ الَشيِخ، بأن   تمع  اَلالميُذ من لف   وهو لميذِ ال  أمام   يخُ الشَ أن  ي س 

 طريقة املتقدمني. ذهيسمع، وه
َ   :انالَّ   ر  ق  أن 

 
 رين. طريقة املتأخ   ذه، وهيسمعُ  وهو يخالشَ بني ي دِي  لميذُ الِّ  أ

 .(1)ريقني الَط والفضل اجلمع بني
رَب عن اجلمع بينهما بـ: اَللقنيوالَط  ع  َُ اع، والخرى: الع ر ض، وقد   . ريقة الوىل يُقا، هلا: الَسم 

ِذه هذا العلم (3)ن ي لِ  ف الساُس و خ 
 
للقواعد، وما  ، فهو سابٌق (4)ِقِّ لَ ا َّ  :وطريقة أ

ل يهِ  لََّق الُمت الداءِ  ِط ب  إال لض   جاءت القواعدُ  اِظ ع   . واحِلف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/35لإلمام ابلغوي:  معالم الّنيل( 1)
 .32صـ املرجع الَسابق:( 2)
 قا، بعضهم: للمعرفة طريقان:( 3)

      -       . لر  ِقيايسر عقلر اجتهادي.    واملنهج املعتمد ف هذا العلم هو املنهج الو،. -سماعر ن ق 
َ  كُ يأمرُ  اهلل  رسو،   إنَ : قاال  يلع  وعن ابن مسعود وقد جاء  (4)  ر  ق  م أن 

 
 ل  جُ ر   كن  أ

 .1522برقم: الصحيحة، وحسنه البلان ف 545اه ابن حبان، برقم: رو منكم كما ُعل م
ر و، عن  اءَ جَ وَ        م  ب ِداّلَلِ ب ِن ع  ِمع ُت اَليِبَ : ق ا،  ع  ُقوُ،:  س  ِِنه ُخُذوا الُقره َ  بََعٍة  ره

َ
ِِنه أ آَن 

ِ َعبهدِ  ُعودٍ  اْللَّ ِِب ُحَذيهَفةَ  ,بهِن َ َّه
َ
َعاذِ بهِن َجبَلٍ  ,وََاالٍِم َ وهىَل أ ُِ َِبِِّ بهِن َكعهٍب  ,َو

ُ
رواه ابلخاري،  َوأ

 .2464، ومسلم: 3313 برقم:
ص للصحابة        كٌّ ِنهم القرآَن حَّبما يتيَّسَّ َع  -وهم العرب الفصحاء-فلم يُرَخَّ

َ
َرأ أنه َيقه

= 
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ُ اَلصوص اَلجويديَة :إذًا َِّسّ ف  َُ  .(2)اَلليِقّ هو اَّلي 
ّل ال يُم :ماءِ لَ بعُض العُ  وقد قاَل  م  ِكُن أن ومَما يُب اَلنبنُه هل أن اَلجويد  الع 

ِف م  يُ  ح  ذ  من الُمص  لَم  من الُكتُِب ؤخ  ت ع  َُ اد ة، وال يُمِكُن أن  ا ب ل غ  من الَضب ِط واإلج  هم 
هما ب ل غ ت  من ابل ياِن والوُُضوِح،   ,وا َّلقِي ,َشاَفَهةوالمُ  ,وإنِّما طريُقه ا َّلِقِّ م 

َماع رة املتقنني للفاِظ اوالََّّ ه  ِكِمني لدائه، ، والخُذ من أفواه الّشيُوخ الم  لقرآن، الُمح 
 .(1)الضابطني حلروفه ولكماته

 :ِتهائيَ ر  ف  325ت قا، اإلمام اْلاقانن 
َََََراَءةِ ُاََََنَّةً  َََََذ القِ خه

َ
 وإنَّ نَلَََََا أ

 
  ِ رِئ لَِي الُمقه وَّ

َ
ِ َعِن األ َ ه (3)َي َذوِِي الََّّ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

= 

ِِن لُغتِهلَّ ِِن باب ,انِه   .أوىل فغريهم 
اه ُ شافهًة عن القويِِّ األِي عرًضا واَماًَع  ,الُقرآَن تعليًما ُعلِِّمَ ثمَّ إنَّ انلبَّ        َر  ,وتلقَّ

ُ
وأ

. انظر: بهذا  ا عند اَلليق  مر  باحلرِص ىلع سماِعه جي د 
ُ
، بل وأ سنن القَراء ومناهج اَلليق 

 بتْصنف يسي. 111: صـاملجودين
 :تنبيه   

ُمرن بك تعليالت ف هذا ابل         احللق: بعد  ون عند حروِف مثل: سبب إظهار الن -وغيه  ِث ح  قد ت 
عليالت: دفع ليق، واملراد بالَ عليالت بعد الوقوع والصل ف هذا العلم الَ : هذه الَ -خمارجها

 العرب حسب اإلماكن. الُشب ِه إعماال  لقواعدِ 
اُم الهمخلََِّلِت        َِ ا لوروِد  ... وكذا ما يُذكرُ : 1311ت قال اِْل ِمن اَلوجيهاِت ال يكون مانع 

، واَلوجيه  اَلوقيِف فيه; ِلَن اَلوجيه إنَما هو تعليٌل بعد الوقوع; لَن جانب الََتجيح ف هذا الفِنّ
ا لقواعد العرب بقدر اإلماكن  . بتْصف.153: صـالقو، الوجّي. إنَما يُؤَت  به لفع الُشب ِه تطبيق 

 .166: صـلجويدعلم ا( 1)
 .31للحْصي: صـ أحاكم قراءة القرآن( 2)
ِ ىلع طالب العلم  ذوي الَسَتومعن قوهل ف ابليت: ( 3)

أي: أصحاب التَسَت ف أنفِسهم، والَسَت 
 املخطئني.

 ىلع محزة الَزَيات  ُحك عن الكسائ        
ُ
ه فمَر رجٌل، فخفض الكسائن صوت  ، أنَه كن يقرأ

 ف الِقراءة، فقا، هل شيُخه: أتهابُه وال ت هابيُن؟! فقا،: يا سي دي أنت  تسَُتُ الَزلَة  والعثة، 
 
وتلَكأ

= 
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ن ا أَن  ع   ق  ف  اتَ خمصوصة   ة  كيفيَ ب يب ن الَ ع   القرآنِ  قراءة   ت  تلقَ  الَمةُ تقَدم  م 
ا  .الداءِ  وأئمةُ  دِ جويالَ  علماءُ  عليه 

 ك   ه بإعطاءِ أدائِ  ه، وتسنيُ حروفِ  خمارِج  ه وتقويمُ كماتِ  جتويدُ : وهذه الكيفَية ه
 ن الَتتيل واإلتقان واإلحسان.ه، مِ ه ومستحقَ حرف حقَ 

صحيِح إخراِج ك  حرف  ِمن خمرِجه الصل  املختص  به وال يكوُن ذلك إاَل بت
ا يمتاز به عن مقاربِه، وتوفية ك  حرف  صفت ه املعروفة  به توفية  ترُجه عن  تصحيح 

ِة بإبانِة ة، وهيئته القرآنَية، ومع العنايمانِسه، مع تيسِي النطق به ىلع صفِته احلقيقيَ 
 اهلمزات، وتوفيةِ  التَشديدات، وتقيِق  ض، وإظهارِ احلروف، وتميِّي بعضها عن بع

ىلع  دَغم والقلب واإلخفاءن اإلظهار واإلاحلركت، واإلتيان بكل مِ  الغنات، وإتمامِ 
 .حقيقِته اليت وردت عن أئمة القرآن

ما يب ترقيُقه منها، وقِْص ما  ما يب تفخيُمه ِمن احلروف، وترقيِق  ومع تفخيمِ 
ه، ومع مالحظةِ م يب قُْصه، ومد   منها;  اجلائز ِمن الوقوف، واملمنوِع  ا يتعني مدن

 .(2)يلُوق ف ىلع ما يصحن الوقف عليه، وُيوصل ما ال يصحن الوقف عليه
تِيلِ َ َراتُِب    :ال َّ

 :333ت ري ابن اجلز اإلمام قا،، (1)ترتيل القرآن يكون ىلع ثالث مراتب
 اله 
ُ
َََرأ َََوُيق َََره ُق ِ َََا َّ آُن ب َِ  عه حقيِق 

 
 َََََ ََََََح ٍر وتَ َََََتَّ ُِ  وّكٌّ  ,يرٍ وِ ده ده  عه َب

ِن َصَوهٍت بِلُُحَوِن اله   عه ُحَّه (3)َعََرِب َِ
  

 
 ََََََ ِ َََََََرتًََّل ب ًدا ُ  ََََََوَّ  الهَعَرِب ُُمَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

يِن. ُ ع ي  َُ  .45إلسالم بن نْص الزهري: صـ  الفتح الرَبان ف رشح رائية اْلاقان وهو 
 .329: صـ الحاكم( 1)
 قراءتِه القرآن.راتب: ُسُعت القارئ حا، والم   (2)
ِ  آنَ ره قُ ا اله ؤُ رَ اقه قا،:  أَن اَليَب  فيه إشارة إىل حديث حذيفة ( 3)  وَ  بِ رَ عَ اله  ونِ حُ لُ ب

َ
 ,ااتِهَ وَ صه أ

= 
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 بما يل: املراتب بيانو
 لغة: بلوُغ حقيقِة اليشء. :يقُ قِ حه ا َّ  -1

ا:  ، القراءُة بتؤدة  واطمئنانواصطالح  ل  دون إخال،  حلروِف حَقها إعطاُء او وترسن
، وتقيِق اهلمِز، وإتماِم احلركِت،مِ   .وتوفيِة الغناِت، وبيان احلروِف  ن إشباِع املِدّ

ُذ بها ف مقاِم اَلعليِم.  وُيؤخ 
 احلركِت  ف إشباِع  اإلفراِط ن: مِ  -حقيقالَ مرتبِة حا، قراءته ب-القارُئ  رذ  ح  ويل   

، ومِ  منها حروف حىت يتوَل    .طويل ف زمن الغنةن الَ املِدّ
ة.رُ ده الَ  -2 ع  : الَّسن  : لغة 

ة القراءة مع مراعة أحاكم الجويد. ا: ُسع   واصطالح 
ِ ب  ن: مِ  -حا، قراءته باحلدر-القارئُ  رذ  ح  ويل    ، وذهاب احلركت الِس تِ واخ   ،املد   حروِف  َت 

ُعل م أنَه ليس دون احلدر مرتبة إاَل اهلّذ، صوت الُغَنةِ   وه كيفية خمالفة، وسيأِت بيانها.، ويل 
ةوالَّسن  حقيق واحلدر، فِه حالٌة بني النؤدةِ ه مرتبٌة متوسطٌة بني الَ و: دويرا َّ  -3  .ع 

 :ات  تنبيهَ 
 ا َّنهبِيهُه 

َ ، بل ي  الََتتيُل  :لوَّ األه  .الثل املراتب اثلَ م  ش  ليس مرتبة  مستقلة 
 َوَرتِِّلِ  تعاىل: يدخل ف قوهِل  ٌل ت  ر  در فهو مُ احل  دوير أو حقيق أو الَ ن قرأ بالَ فم  
 ن لقارئ القرآن عنه مهما كنت سعُته.أمٌر ال غِ  الََتتيل، ف[4:املزمل] تَۡرتِيًَل  ٱلُۡقۡرَءانَ 

 خاَصة; بل يشمُل  ليس هل مرتبة تيُل والََت : 333تاجلزري  قا، ابنُ 
 .(2)ابقة  السَ  الثة  اثلَ  املراتب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 لُُ وَ  مه يَّاكُ ِإَو
َ
َُ تَ كِ اله  لِ هه ون أ ِ ا  وَ  يه

َ
 ،5223، برقم: الوسط، رواه الطربان ف ...قِ َّه فِ اله  لِ هه أ

 .1165، برقم: ضعيف اجلامع الصغي وزيادتهوضَعفه البلان ف: 
 .1/213: النرش (1)

ة.ذكر بعضهم مرو       م  ز  ، وه: الَزم   تبة  رابعة 
ِس خاَصة، وال بَُد ف هذه النواع كّها : 549ت املرادين  اإلمام قا،       وه القراءة ف اَلف 

= 
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 :الخَ ده اْلِ  :نيانهبِيهُه الَّ ا َّ 
َ   إشباعُ  :هو الخَ ده اْلِ  ُ (2)منها حروف املد وَل  ت  احلركت حىت  ، مطيطالَ : سَّم، وي

 .هعَما جاور   ك  متحر   حرف   زمِن  تطويُل هو ف ،واإلشباع
 ف  وضعيِ 

ُ
 :ويَكُث هذا اخلطأ

نۡلَا َ ۡنُ  إِنَّا، َو: الغَناِت  قبل   -  .إيـَنا...طق: يصي الن ، فنَزَّ
ا، َو: - فةِ املتطر   اهلاءاِت  قبل   - َِ  ,ٱلَۡقارَِعةُ وقف  هكذا:  طُق الن  ، فيصيُ وهُ ِعَظا

 .القارعة، عظاماه
 ُ ه، َو: عَما جاور   ك  متحر   حرف   زمِن  إنقاُص : وهو ختَلُس اَِّل وُيقابلُه 

ۡ
(1)ُكمرُ يَأ

. 

 :ةَِ رَ ذه والهَ  ,ذ  هَ ال :لُِث اا َّنهبِيهُه الَّ 

 أحاكمِ  مراعةِ  مع عدمِ  عة  بَُّس  واملراد بهما: القراءةُ  ،بمعن  واحد واهلذرمةُ  اهلذن 
ن هاالجويدِ   .(3)، وقد نُِهين ا ع 

ابِعُ ا َّنهبِيهُه ال ِ اءَ رَ قِ  َل وه حَ  :رَّ ِ  آنِ ره القُ  ة  ب
ه َِ قَ مَ ال  :اتِ ا

َِ قَ المَ   سبعةٌ  ةُ الصليَ  واملقاماُت ، أعجمر  تر وص   مٌ ل  عِ  وهو املوسيَّق مِ ل  عِ  نمِ  :اتا
ِ  ع  نِ ُص :  قوهلم ف مموعة ، اك  ي  والس  ، اتي  وابل  ، مج  والع  ، هاوندوالَ ، باالَص : أي، رح  س  ب

 .ةتفصيليَ  وفروعٌ ، ةٌ أدائيَ  قواعدُ  مقام   وللك  ، ردالكُ : بعضهم وزاد، تس  والرَ ، ازِ ج  واحلِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .155: صـدة املفيداملفيد ف رشح عم، انظر: ِمن اَلجويد
ِز.قبوٌ، ف روايات  أخرى; يُسَّم: ن قِصد بهذا اإلدخا،: املرفوض املحذور، وهناك إدخاٌ، م (1)  مّد احل ج 

 .ويكث وروده عند توايل المثا، ف َو:  (2)
ر د  عن ابن مسعود  (3) اء  : ق ا،   و ائِل أِب حيحني ع ناَلُِه عن ذلك; فف الَص  وقد و   ٌل رج ج 

ُعود، اب ن إىِل   س  ا،   م  ق  أُت : ف  ة، ِف  اللَي ل ة امل فصل ق ر  ع  ك  ا،   ر  ق  ُعود اب ن ف  س  . ع ر؟...كهذ  الش   هًذا :م 
 .253، ومسلم، برقم: 5143ابلخاري، برقم: 

هُ  : رٍ جَ حَ  ابنُ اْلِاُم  اَل قَ        ر  ي يُك  ا اَّلِ إَِنم  هَهذ   و  ا ال ِس  
ِثٌي ِمن  و ُهو  اإل  ِرُط ِِب ي ُث خي  ىف  ك  ُع ال ُمف 

و  ال  ت  ُرُج ِمن  خمارِ 
 
ُُروِف أ  .3/39: فتح ابلاري ،اه  جِ احل 
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 :يدوِ جه ا َّ  مِ له عِ  عَ َِ  انِ عَ اطَ قَ تَ يَ  انِ ثَ حَ به َِ  مِ له العِ  اذَ هَ  يِف وَ 
ل - وَّ

َ
وتِ  َطبََقاُت : الَمبهَحُث األ تَلَِفة الصَّ  اخنفض   ، إنِ طبقاٌت  هل وُت لَص اف :الُمخه

 .ابو  اب اجل  و  ج  : إن ع ال أكث ُسم  و ،اب او  ج  : وإن ع ال ُسم   ،ار ار  ق  : ُسم  
 إىل حرف   نمِ  ذلك كن إذا أخرى إىل طبقة   نمِ  القارئُ  ينتقل   أن نمِ  مانع   وال
 .كمة إىل كمة   نمِ  أو، حرف  

 ة  بق  ط  بِ  يلزتم   أن القارئِ  فعىل -اتنَ والغُ  املد كحروف- الواحدِ  احلرِف  نم  ِض  أَما
  ه  ن   فقد، اتنَ الغُ  نينِ ط  ت   أو، املد   تقطيع ف ع  ق  َ   ال حىت واحدة  

 
 .(2)ذلك نع   ان  تُ مَ ئِ أ

  :الَمبهَحُث الَّاِن  -
َ
باملوازين ]ف املدود  يلزتم أن القارئِ  ىلع ؛ا َّطويل ةنَ ِِ زه أ

 .(1)بها خيَل  وأاَل  والقراءةِ  جويدِ الَ  علماءُ  هاذكر   اليت والغنن[
ا عَ  َِّ ن لو قرأ قارئ القرآن بنغمة  معَينة مِ ف :قراءة القرآن بالمقاِات كمِ ن حُ وأ

 :نِ لَه حاََّل فَ ، النغام املوسيقية
-  َُ ن  

 
حكُمها الكراهة، كما نَص  ِم; فالقراءةُ غ  الَ  وة ىلع حكمِ ال  ال   أحاكم   م  د  ق  أ

 ها ِشعار  بها، ولكونِ   يب  الَ  عِن  الكريمِ  القرانِ  قراءةِ  ورودِ  مِ د  ع  عليه العلماء; لِ 
 .ناءِ الغِ  ن أهلِ مِ  الفسقةِ 

-  َُ ن  
 
مِ  ُحكم   م  د  ق  أ وةال   أحاكمِ ىلع  اَلغ  فقد أجع العلماء ىلع حرمة تلك  ;ال 

ا.ال    الوة، وحرمة االستماع إيلها أيض 
  :ابليانمة رسالة ف مقد   1421ت باز  ابنُ  قا، العالمةُ 

والغم املوسيقية  بالحلانِ  ، وأرى الالوة  -همثوبت   اهللُ  ضاعف  - (3)هما كتب   ين أؤيدُ وإنَ 
 
َ
ِ  اُس انلَّ  عهدَ تَ اُه  امَّ ل هو  ِ بَ  وزُ  ََي ًرا ََّل  ه أ ، وإنَما املرشوع تسني الصوت ف القراءة َلوةف ا ِّ

ن فيها من دون تكلنف  وال ت صننع  وال زيادة  ف احلروف واملدات ...  ا.ه .واَلحزن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43/ 1: رجويد املصوَ الَ  (1)
 بتْصف. ،22: صـعلم الجويد، 49-43/ 1: رجويد املصوَ الَ  (2)
 .ابليانسويد، مؤلف كتاب أيمن رشدي  أِي د.( 3)
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 :1419ت الفتاح املرصف يخ املقرئ عبدوقا، الشَ 
والنغام املوسيقية ال جتوز ِبا، من الحوا،، حىت  إَن قراءة القرآن الكريم بالحلان

لو وافقت أحاكم الجويد املنصوص عليها، ولم ولن توافق تلك الحاكم، والكم أئمتنا ف 
 .ذلك مشهوٌر ومعروٌف 

 :1431ت يخ املقرئ حميي الين الكردي وقا، الشَ 
ية دائرة بني الكراهة ن النغام املوسيقإَن قراءة القرآن باللحون املستفادة مِ 

 .واحلرمة...
 :1431ت رويب يخ املقرئ عبدالغفار الّ وقا، الشَ 
فقا،: إن  [ف حكم قراءة القرآن باملقامات]من فَصل  [من العلماء]ومنهم 

كنت الالوة بالحلان ال ترج القرآن عن أحاكمه فِه مكروهة، وإن كنت ترج 
ه باإلدماج وال  .مطيط وتويلد احلروف واحلركت فِه حمرمةالقرآن عن حد 

 :اءِ مَ لَ   العُ اوَ تَ فَ  ةُ َص ََل خُ فَ 
 ر  فإن ق  ، حريمها دائرة بني الكراهة والَ أنَ 

 
جويد باملقامات وراىع أحاكم الَ  أ

 .(2)، واهلل أعلمفمحرمجويد الَ  ، وإن لم يراِع أحاكم  فمكروه
ه بما يُعنُي ىلع فعىل القارئ أن يقرأ القرآن بسجَيِته وطبيع ب ِذ،  ُجهد   َ ِته، وأن 

ه َءاَي تِهِ : ، قا، اهلل تعاىلاَلدبنِر والفهم ملعان القرآن بَُّرو ا َدَّ ِ َب َرٞا ِلِّ ُِ نَزلَۡن ُه إَِِلَۡك 
َ
 ۦكَِت ب  أ

ه  لُوا وه
ُ
َر أ لَۡب بِ ٱَوِِلَتََذكَّ

َ
 .[29]ص: ٢٩ أۡل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سويد، فقد ذكر فيه أيمن رشدي لـ د.  ابليان حلكم قراءة القرآن بالحلانلالسزتادة انظر:  (1)
ا وحديث ا، وقد ق َدم للرسالة اإلمام ابن باز  ، وما ف نقوالت  وفتاوى جلمع  من العلماء قديم 

حكم الغين بالقرآن مبحث بعنوان:  ، ولإلمام احلْصي ن نقوالت فمنهالصل مِ 
ر د  ِف 33: صـمع القرآن الكريمف كتابه: سني الصوت بهوت ت ط  ق  فيه هذه املسألة واس  ر  ; ط 

ت غ ن   ٌث ن ِفيٌس ال  يُس  ب ح  ا; و ُهو م  ِتي ار ُه ِفيه  ر  اخ  ل ة  و ذ ك 
 
أ س  ا، ُثَم ْلَص الم  ِدَلِه 

 
ب ي اِن أ ا و  ن ه.ِب  ِثه    ع 
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ا،  -مالَضابط املتقد  ب-وال بأس أن ينتقل القارئ بني طبقات الَصوت  فإَن هلا أثر 
ب ا للَسامع. ذ   إعنة  للقارئ وج 
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 .ابو  ن الَص ع   ُل ي  لغة: الم   نُ اللَّحه 
 .: اْلطأ ف تالوة القرآن الكريمواصطَلًحا

: :نِ َعَ وه نَ  وَ هُ وَ   جلر وخفر
ُن الىل    :اللَّحه

 ىلع  :الىل   نُ اللَّحه  -
ُ
أ ر  ط   َ  

ٌ
، سواء فسد اللفاظ فيُِخلن باملعن أو باإلعرابهو خطأ

ۡنَعمۡ  :قوهل تعاىل ، كضم الاء ف(2)لم يفسد املعن أم
َ
أو الا،  ،[5]الفاتة: َعلَۡيِهمۡ  َ  أ

لَۡم يَعِ : ، وف[3]اإلخالص: يُوَلۡ  َولَمۡ  دۡ يَلَِ لَمۡ ن قوهل:مِ 
َ
ُكۡم َرب ُكۡم وَۡعًدا َحََّنًا  دۡ أ

 [36طه:]
 
ِينِ  يَۡومِ  كِ َم لِ إساكن الاكف ف:  و، أ  .[4:الفاتة]ٱلِّ

 .ه ىلع أحد  خفائِ  ه وعدمِ ه وظهورِ ًيا; جلالئِ لِ  ج  م  وسُ 
ُن اخلَِ ِّ    :اللَّحه

  :ِ   ن اخلَ اللَّحه  - 
ُ
أ ر  َ ط   

ٌ
َل  جويدِ الَ  ىلع اللفاظ فيُِخلن بقواعدِ  هو خطأ دون أن خُيِ

قيِق ما يب تفخيُمه، اِر ما يب إدَغُمه أو إخفاُؤه، وترباملعن أو باإلعراب، كإظه
هوقِْص ما ي  ،  وَو ذلك. (1)ب مدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن صور اللحن اجلل: ومِ  (1)
ِبيث  ، إشباع حركة  ، تريك ساكن  ، إساكن املتحركِ ِبركة   ، إبدا، حركة  ِبرف   حرف   إبداُ،       

، تفيف املشدِد، منها حرف م يتولُ  ، حذف أحرِف املد   .35: صـ الحاكم ،ِف تشديد املخفَ د 
ِ  َل ونُقِ       ةِ  فاُق اَّلتِّ ن لم يَّتطِع َ  عنه لمَ نَّه ُيعه إ :فقيل :واختلفوا ف اخل ِّ  ,الىلِّ  اللَّحنِ  َع حِر

 .51: صـجويد امليَّسالَ  ,اَّلح از ِنه
، القرآن يُقرئ مسعود  ابن كن: قا، الكندي يزيد بن موىس ويُسن هنا إيراد خربِ  (2)  رجال 

َما : الرجل فقرأ َدَق ُ  ۞إِنَّ ل ة   ٱلَۡمَس ِكيِ وَ  آءِ لِلُۡفَقرَ  ٱلصَّ [ ُمر س  ا،   ،]بدون مد  ق  ُعود   اب نُ  ف  س  ا: م   م 
= 
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 فِ خ   وُسم   
 
  الُقَراء.ه إاَل كُ رِ د   يُ نَه ال  ًيا; ِل

ِ ا َّ  امِ ِقَ ف   الوةُ ال   وال بَُد أن تكون    ني.ن  ح  ن َك اللَ مِ  ةً اِلِ خَ  هةِافَ شَ  والمُ لقِّ
 :ة الَسمننوديةحفالن :ف 1429تودي منن السَ  اإلمام قا،
َََ َََاللَّحه َََ :انِ مَ ُن قَِّه َََِ ِّ وَ  ,ىِلٌّ َج  َخ

 
َََرَ ُكٌّ َحََ  ََعه ِخََََلٍف ف اخله َِ  ِ ِّ ام  

  
َ
َََأ َ َََا اله ًَََن َِّ به َِ ََََو  َ  ىِل  فهه َََريَّ  اَغ
 

 ََ َ ََمَّ اخله ه ُث ََا ََعَ ال َِ َََراوَ ِ    ََِف َط  صه
 ََََ ًَََََع ََتَ ب  َشه َوَواِج َ ََََُب اله  ىِلِّ ن 

 
ََََ َوَواِجََب  ِصَََناَعةً    (1)ِ ِّ تَََرهُا اخله

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ا ذ  ك  ا ه  ِنيه 
 
أ ق ر 

 
ا،   ، اَليِبن  أ ق  ي ف  : ف  ك  ا و  ه  ك 

 
أ ق ر 

 
ب ا ي ا أ

 
ب ِدالرمَح  ِن؟ أ ا: ق ا،   ع  ِنيه 

 
أ ق ر 

 
َما  أ ۞إِنَّ

َدَق ُ   ا ٱلَۡمَس ِكيِ وَ  لِلُۡفَقَرا ءِ  ٱلصَّ َده  م  ، بيالك املعجم ف الطرباناإلمام  . واحلديث أخرجهف 
 .2235: برقم حيحةالَص  ف البلان وحسنه، 3655 برقم

; فابُن -اجلل  واْلف  -واسُتد، بهذا الثر ىلع وجوب اَلجويد، وىلع حرمة اللَحن بنوعيه       
فكيف بما فوق ذلك؟! فالقراءة  -وتركه ال خيل ف املعن-لم يرتِض منه ترك مد   مسعود 

 ُسَنة متبعٌة.
 علم.اب املد  الواجب املتصل. واهلل أواحلديث أصٌل ف ب      

هذا ىلع رأي طائفة  ِمن املتأخرين، يرون أَن االلزتام بقواعد اَلجويد وضوابِطها مما ال خُيلن  (1)
ِعًيا، بمعن: يسن فعلُه، ويقبح و ن  وجوب ه وُُجوب ا ِصناعًيا ال وُُجوب ا رش  ترُكه  جبوهر الكمِة، ي ر 

 عند علماء الجويد، وال يستحقن تارُكه اإلثم.
ع اّلي يثاب فاعله ن الواجب الرَش مراعة هذه القواعد مِ  أنَ  فيون املتقَدمنيبالف مذهب      

 .هويعاقب تاركُ 
أ بها كتاب ات اليت يُقرهذه الكيفيَ  ه، ذلك أنَ بالفِ  الخذُ  عنه وال يوزُ  ،  دِ ع  احلق اّلي ال م  هو و      

تباعهم والئمة القراء أوقراءة الصحابة والابعني و  ن قراءة رسو، اهللمِ  ت  ظ  فِ اهلل تعاىل قد حُ 
 ، بتْصف.42: صـالحاكم.فهذه الكيفيات متواترة ،فمن بعدهم إىل أن وصلت إيلنا بطريق الواتر

ن بَ وال تنس ما مَر: أنَه يُعىف         ز منه، واهلل أعلم.ولم  َدههه جُ  َل ذَ عمَّ  يستطع اَلحرن
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 :ةُ اذَ عَ تِ اه اَِّل  

 يطان الرجيم.ن الشَ أعوذ باهلل مِ  ه: مصدر استعاذ إذا قا،: اَّلاتعاذة
 وقد 

 
َت  ، تعاىل:اق ،القراءة ابتداء عند باالستعاذةِ  اهللُ  ر  م  أ

ۡ
 تَعِذۡ اۡ ٱفَ  لُۡقرَۡءانَ ٱفَإِذَا قََرأ

 ِ ِ ٱب ۡيَط نِ ٱَِِن  ْللَّ ي: إِذ ا أردَت ِقراءت ه[93]الحل: لرَِّجيمِ ٱ لشَّ
 
 .، أ

 .(2)ومح  ل  جهور أهل العلم المر  ف الية ىلع اَلدب واالستحباب
ها: صيُغ االستعاذة كثية، وتصحن االستعاذة بأي  صيغة  و  كنت، وأصحن
  .(1)جيميطان الرَ أعوذ باهلل من الشَ  -
(3)جيميطان الرَ ميع العليم من الشَ أعوذ باهلل السَ  -

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سواء كن قارئمستحب وليس بواجب، وهو مستحب للك  عوذ  الَ  ثم إنَ : وويقا، الَ  (1)
 .131ـص :ف آداب محلة القرآنبيانال   . غيهافف الصالة أو 

بمتحتمة، يأثم االستعاذة مستحبة، ليست  ، ىلع أنَ ءوجهور العلما:  وقا، ابن كثي      
 .1/32 :هتفسي .تاركها

 

يغةال هوىلع هذ (2)  نة.الكتاب والسن  دَ،  ص 
َت قا، اهلل تعاىل:       

ۡ
ِ  ۡاتَعِذۡ ٱفَ  لُۡقۡرَءانَ ٱفَإِذَا قََرأ ِ ٱب يَۡط نِ ٱَِِن  ْللَّ  .[93]الحل: لرَِّجيمِ ٱ لشَّ

وَن عنده جلوس، وأحدهما   يبقا،: استَب رجالن عند الَ  د ن رُص بوعن سليمان       
 نِِّ إِ : يب فقا، الَ  ه،وجهُ  ا، قد امحرَ ه، مغضب  صاحب   بن سُ ي  

َ
ِ  مُ لَ عه  أَل َ  ةً مَ َك َ و قَ ل ا َِ  هُ نه عَ  َب هَ ا ََّلَ هَ ال

َ  ,دُ ََيِ    :اَل و قَ ل
َ
ِ  وذُ عُ أ ِ ب  ،6115 ، برقم:ابلخاري رواه ... احلديث يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يه الشَّ  نَ ِِ  اْللَّ

 .2611، برقم: لمومس
 إذا قام    سو،ِ الرَ  ف دعءِ  ، ما جاء ف حديث أِب سعيد اْلدريةِ َصيغ  ال هيد، ىلع هذ (3)

 يل، وفيه: ثم يقو،: الة ف اللَ إىل الَص 
َ
ِ  وذُ عُ أ ِ ب . ...يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يه الشَّ  نَ ِِ  يمِ لِ العَ  ميعِ الََّّ  اْللَّ

 .وسيأِت بتمامه ،احلديث
= 
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 . (2)هثِ ف  ون   هخِ ف  ون   هزِ م  ه   من جيم،الرَ  يطانالشَ  من العليم، ميعالسَ  باهلل أعوذ -
 .(1)هونفثِ  هونفخِ  هزِ وهم   جيم،الرَ  يطانالشَ  من بك أعوذ إن امهلل -
 .(3)جيمالرَ  يطانالشَ  من يم،القد وسلطانه الكريم، وبوجهه العظيم، باهلل أعوذ -
 . (4) ن القرآن الكريماالستعاذة ليست بآية مِ و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َِِن بقوهل تعاىل:  ااستد، هلكما        ا يَنََغنََّك  َِّ ۡيَط نِ ِإَو ِ  ٱۡاتَعِذۡ نَۡزغٞ فَ  ٱلشَّ ِه ب ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱْللَّ  ٱلََّّ
  .[36]فصلت: ٱلَۡعلِيمُ 

 

 إىل قام إذا  اهلل رسوُ،  كن: قا،  اْلدري سعيد أبو رواه ما يغة،الص   هذه ىلع يد، (1)
 هلإ وال جدك، وتعاىل اسمك، وتبارك وِبمدك، امهلل سبحانك: يقو، ثم ،رَب ك   يلباللَ  الةالَص 

ِ  أعوذ: يقو، ثم غيك،  هثِ فه ونَ  هخِ فه ونَ  هزِ مه هَ  نِِ  ,جيمالرَّ  يطانالشَّ  نِِ  ,العليم ميعِ الََّّ  باْللَّ
وصححه أمحد شاكر ف ، 242، برقم: ، والَتمذي555 ، برقم:، وأبو داود3/51 :أخرجه أمحد

 العلم أهل بعض خصها وقد .صحيح سنن أِب داود :، والبلان ف2/11: سنن الَتمذي تقيق
 .سعيد أِب حلديث الليل بقيام

 ِن بك أعوذ إن اللهم: قا،  يبالَ  عن  مسعود بن عبداهلل رواه ما عليها ي ُد،ن  (2)
، وصححه البلان ف 313م: ، برقأخرجه ابن ماجه هثِ فه ونَ  هخِ فه ونَ  هزِ مه وهَ  ,الرجيم الشيطان

 .653حديث  صحيح سنن ابن ماجه
ا (3)  أعوذ: قا، املسجد دخل إذا كن أنه  يبالَ  عن  العاص بن عمرو بن عبداهلل رواه لِم 

، برقم: أخرجه أبو داود الرجيم الشيطان ِن القديم والطانه ,الكريم وبوجهه ,العظيم باْلل
 وصححه البلان. ،441

، 1/43 :تفسيهعطية ف  حىك ذلك ابنُ  -االستعاذة ليست آية أنَ - ذلك وقد أجع العلماء ىلع (4)
 .1/15: ابلحر املحيط، 36 /1: اجلامع لحاكم القرآن :هوغيُ 

 ، وإنما فيهفلكن االستعاذة ليست بقرآن، ولم تكتب ف املصاح : تيمية وقال ابنُ       
 .22/351: ىمموع الفتاو. ...المر باالستعاذة ة()أي: يستفاد من الي

ولكن جتري عليها أحاكم الجويد من  -كما تقدم-ليست من القرآن  االستعاذة :ةائدَ فَ      
، وبعض املشايخ ال ، ولالبتداء بهاحكمه للمجاورة فأخذت ،...حيث اجلهر واإلسار والَتتيل

ِ وكذا ا كبري عند روا .يودها  .الَشيخ حممد الهد، هأفاد .هت
= 
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 :تَنهبِيَهان
ُل  وَّ
َ
 :اناَ َ حَ  هُ لَ فَ ثم عد إيلها،  هإذا قطع القارُئ قراءتَ : ا َّنهبِيُه األ

ِ  قُ لَّ عَ تَ يَ  ٍض ارِ عَ لِ أن يكون قطُعه للقراءة  - ، كلعطاس ةِ اءَ رَ القِ ب ، أو أمر  اضطراري 
 فال يُِعيد االستعاذة.

ِ  قُ لَّ عَ تَ  يَ ٍض ََّل ارِ عَ لِ  أن يكون قطُعه للقراءة - الم فيُعيد ، كر د  السَ ِِةاءَ رَ القِ ب
 االستعاذة.

تَِعاذَةِ  َُيهَهرُ : ا َّنهبِيُه الَّان ال نِي، و   باَِّلاه ا يََُّس  ِف ح  اه  د  ا ع   :(2)ِفيم 
ا ِِبُ  - ر  ه   ج 

ُ
أ ر  ق   َ اِرُئ  ن  ال ق  ُع.إِذ ا ك  م  ن  ي س   ُضوِر م 

ت ه ىلع   شيِخِه. - اء  ار ُئ ُمب ت ِدئ ا قِر  ن  الق  و  ك 
 
 أ

ي يِن  ل ف احلُس  ن  خ  س  اُم ح  ِم 
م  ذ لِك  اإل  ا،  ِف:   1342تن ظ  ق  َيةِ ف  ِ رب 

 :إِت  اِف ال 
َََتعِذه   فَااه

ُ
َََرأ َََر َتقه هه ردتَّ الَّ

َ
ََا أ َِ  إَِذا 

 
ُمِِّ   َد الَه رِ ِعنَه َهه

ََجََل بِاله ِ ُ َّه
ُمِّ   ِف الَه

ََََِشهِ    ََةٍ  ,ااََتَِماٍع  :ب َََداءِ دَِراَا  َوابهتِ
 

ََََلةِ  ,َوََّل ُُمهفًِيََا  وه ِف الصَّ
َ
ََََل  ,أ ِ  (2)َفَفصِّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، فل ُيجع إيله فهو نفيٌس ف بابه، االستعاذة، واَلكبيِ ِبث مستقّل ف  ولإلمام احلْصي       
 .: سليمان بن إبراهيمهملؤلف تفسي االستعاذة والبسملة وفاتة الكتاب اللباب فكتاب:  وكذا

اِر: (1) ِس  
و اِضع  اإل  اك  م   و ه 

ارِ ِإذ ا        ن  ال ق  اك   ِسً
ُ
أ ر  ق   َ ن  ، ُئ  رِد اِإذ ا ك   ُمن ف 

ُ
أ ر  ق   َ اِرُئ  ن  ، ال ق  و اٌء ك  ا، س  ل ق  ة  ُمط  ال  اِرُئ ِف ص  ن  ال ق  ِإذ ا ك 

ن ِت الَصال   و اٌء ك  ا، و س  ُموم 
 
أ م  م 

 
ا أ ام  ِرَية  إِم  ه  م  ج 

 
َية  أ ل ق  ، ُة ِس  اِرُئ ِف ح  ن  ال ق  ا ك  ل ي س  إِذ  ِر، و  ُهو  ة  بِاَلو 

ةِ  اء   .الُمب ت ِدُئ بِالِقر 
ا ِعن د  ُك  ال ُقَراِء ِف احل ال نِي التِي   (2) ر  ه  ت ِعذ  ج  آِن ف اس  ة  الُقر  اء  ردَت ِقر 

 
ع ن  ابل  ي ت نِي: ِإذ ا أ م  ي  و 

 
ا أ ل ق  ِ ُمط  ني 

ن  ي ُكون  الق  
 
ِط أ آِن; برِش   يِع الُقر  ِ اِرُئ ُمب ت ِدئ ا ِف ج  و  ي ُكوُن الق 

 
ت ُه، أ اء  ُع ِقر  م  ن  ي س  ِة م  اِرُئ ِِب رض  

و  ِف  
 
ت ُه أ اء  ا قِر  اِرئُ ُمَِّسً اَل ي ُكون  الق 

 
ِط أ تِِه، برِش   اء  َو،  قِر 

 
ُ أ ي ِخِه; يل ن ت ِبه  هل  ُه ىلع   ش  إَِن د ر س 

ة  ف  ال   ص 
ا ِتع  اُر ااِلس  ت ار  ِإس   ِة. الُمخ  ِني ةِ ذ  م 

ُ
ُ بُلُوِغ ال ِ  خُم ت ْص  ِ ل نف  13الّضَباِع: صـ امِ م  إل   .، بِت ْص 

. 
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  :ةُ لَ مَ َّه بَ اله   
َملَُة  ِ  ِمۡسِبمصدر بسمل إذا قا،:  :ِه البََّه عند ها وهذا لفظُ  ،ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ

 العلم. فاق أهلِ ، وباتِّ (2)اءرَ قُ جيع ال
، وال خالف بني الُقَراء ىلع اإلتيان (1)ملن آية  ف سورة الَ ىلع أنَها جزء مِ  فاُق ت  وااِل 

ا ثبت  مِ   :قا،  ن حديث ابن عباسبها عند ابتداء القراءة بأي  سورة  سوى براءة; لِم 
رُِف  ال  يبالَ  كن ع  ِ  ِمۡسِب: عليه ،تّن حىَت  ورةالسن  فصل َ   .(3)ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ

 
َ
ِِ القارُئ قراءتَ  فإذا ابهتدأ ورةِ ومجع بي اَّلاتعاذةن أوَّ ه  يجوز ل ف والبَّملة ل الَّ 
 :أربعة أوجه

ُعوذُ  ، هكذا:يعِ مِ اجل   ُل ص  و    -1
َ
ِ  أ ۡيَط نِ  ِِنَ  بِٱْللَّ ِ  ِمۡسِب وصل ٱلرَِّجيمِ  ٱلشَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ

ِ  ٱۡلَۡمدُ  وصل ٱلرَِّحيمِ  ِ  ْلِلَّ  .ٱلَۡع لَِميَ  رَبِّ
ُعوذُ ، هكذا: اجلميعِ  عُ ط  ق   -2

َ
ِ  أ ۡيَط نِ  ِِنَ  بِٱْللَّ ِ  ِمۡسِب وقف ٱلرَِّجيمِ  ٱلشَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ

ِ  ٱۡلَۡمدُ  وقف ٱلرَِّحيمِ  ِ  ْلِلَّ  .ٱلَۡع لَِميَ  رَبِّ
ُعوذُ ، هكذا: بالسورة عليها، ثم ابلدءُ  مع الوقِف  بالبسملةِ  االستعاذةِ  ُل ص  و   -3

َ
 أ

 ِ ۡيَط نِ  ِِنَ  بِٱْللَّ ِ  ِمۡسِب وصل ٱلرَِّجيمِ  ٱلشَّ ِ  ٱۡلَۡمدُ  وقف ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ ِ  ْلِلَّ  .ٱلَۡع لَِميَ  َربِّ
ُعوذُ ، هكذا: السورة بأو،ِ  البسملةِ  ُل ص  ، ثم و  ىلع االستعاذةِ  الوقُف  -4

َ
ِ  أ  ِِنَ  بِٱْللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِمْسِب اّلَلِ سمية عند اجلميع: التَ  ونصن  :البن ابلاذش اإلقناع ف القراءات السبعقا، ف  (1)
 .56صـ ،...

د أو، ك سورة ، وهذا مذهب أمحوه آية من القرآن حيث ُكتبت، إال أنَها ال تُعّد آية من  (2)
، فتنَبه! ها آية  ا ي عدن  واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وبالنسبة لسورة الفاتة فإَن حفص 

املحسن وقا، الشيخ عبد .554أخرجه أبو داود، وصححه البلان ف صحيح أِب داود، برقم: ( 3)
البسملة من القرآن  ىلع أنَ  احلديث يد،ن وهذا : رشح سنن أِب داودف  -حفظه اهلل- العَباد

 ....ورل بها بني السن فص  ن القرآن، ولكن يُ ها آية مِ وأنَ 
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ۡيَط نِ  ِ  ِمۡسِب وقف ٱلرَِّجيمِ  ٱلشَّ ِ  ٱۡلَۡمدُ  وصل ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ ِ  ْلِلَّ  .ٱلَۡع لَِميَ  رَبِّ

ورةِ إذا وصل القارُئ أوَّ   :ُع وجهنِ تَ مه ويَ  ,أوجهٍ  ل ثَلثةُ  ها فيجوزُ ّت قبلَ بالَّ  ل الَّ 
ا، هكذا: وصل اجلميع -1 َِّ

َ
ۡث  َربِِّكَ  ةِ بِنِۡعمَ  َوأ ِ ِ  ِمۡسِب وصل فََحدِّ  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ

لَمۡ  وصل
َ
حۡ  أ  .َصۡدَراَ  لََك  نَۡشَ
ا، هكذا: قطع اجلميع -2 َِّ

َ
ۡث  َربَِِّك  بِنِۡعَمةِ  َوأ ِ ِ  ِمۡسِب وقف فََحدِّ  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ

لَمۡ  وقف
َ
حۡ  أ  .َصۡدَراَ  لََك  نَۡشَ
، السورة اثلانية، هكذا: موصولة  بأوَ بالبسملة  ىلع آخر السورة، ثم ابلدء الوقف -3
ا َِّ
َ
ۡث  َربَِِّك  بِنِۡعَمةِ  َوأ ِ ِ  ِمۡسِب وقففََحدِّ لَمۡ  وصل ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ

َ
حۡ  أ  .َصۡدَراَ  لََك  نَۡشَ

ا الوجه المَ  -4 َِّ عليها، ثم يبدأ  ف  قِ وي   لةِ بالبسم ورةِ السن  آخر   ل  ِص أن ي   :نوع فهومه وأ
 ت لوائل السورة.ع  البسملة رُشِ  وذلك لنَ  ;ورة اثلانيةالسن  ،ِ بأوَ 

 :المان ووجه الهان ف القراءات السبع حرزف  591 قا، اإلمام الشاطيبن 
ََورَ  ََرِ ُا َواِخ

َ
ََعه أ َِ ََلهَها  ََا تَِص َم  ةٍ وَ هه

 
ََََل   ههََفَ ََنَّ الَّ َََر فِ  تَقَِف  ُقََل َتََثه ا فَ يَه

 :َلحظة ُ  
ور ما عدا  - بن اإلتياُن بالبسملة ف ابتداِء السن ت ح  ، قا، اإلمام سورة الوبةيُس 

م ل ف أوَ : ابُن كثي  تُبُوا البسملة  ف أَوهلا ف وإنَما لم يُب س  هلا; لَن الَصحابة  لم ي ك 
 .(2) املصحف اإلمام

 فالقارئ خُم ّيٌ بني البسملِة وعدِمها.: (1)ورةالسن  سبة لجزاءِ أما بالن   -
 :المان رزِ حف  591ت قا، اإلمام الشاطيبن 

َََا َم َََلهَها َوَ هه وه  تَِص
َ
َت  أ

ه
ََََدأ ََََراَءةً  بَ  بَ

 
ِيهلَِها  َيهِف  ِ َنه َِمََل  بالََّّ بََّه ُِ   ََ  (1)لََّه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/1332لإلمام ابن كثي:  تفسي القرآن العظيم (1)
وِر ولو بكلمة  :1331ت قا، اإلمام الَضَباع ( 2) ا بعد  أوائِِل السن إرشاد . ا. ـه والُمراد بِها م 

 .133: صـ يد إىل مقصود القصيداملر
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 ُاَََوَرةً  ابهتََََِدائَِك  ِف  ِِنهَهَََا بَََُدَّ  َوََّل 
 

َََواَها  ََزَ  َويف ِا جه
َ
ََََل  اءِ األ ََنه تَ َِ  َ ََريَّ  َخ

 :ُ ََلَحَظة 
 :-ها جائزةولكن -وبة فيه ثالثة أوجه ، الَ سبة لوصل آخر النفا، بأوَ بالن  

 وهو الوقف ىلع آخر النفا، مع النفس. -بالقطع بعُضهم  عنهُيعرب  و- الوَقهف -
َ  إِنَّ  ءٍ  بُِكلِِّ  ٱْللَّ ٞ  وقف  َعلِيُم   ََشۡ ِنَ  بََرا َءة ِِّ  ِ  .  َورَُاوِلِۦ ٱْللَّ

 : وهو الوقف ىلع آخر النفا، بدون تنفس. كه الََّّ  -
َ  إِنَّ  ءٍ  بُِكلِِّ  ٱْللَّ ٞ  اك  َعلِيُم   ََشۡ ِنَ  بََرا َءة ِِّ  ِ  .  َورَُاوِلِۦ ٱْللَّ

 ف.: بدون توقن لصه الوَ  -
َ  إِنَّ  ءٍ  بُِكلِِّ  ٱْللَّ ٞ  وصل  َعلِيُم   ََشۡ ِنَ  بََرا َءة ِِّ  ِ  .  ۦَورَُاوِلِ  ٱْللَّ

 :لئلهف 1429ت منودي قا، اإلمام السَ 
 
َ
َ أ ََََيه ََََنه وَب ََََاٍل وَ َف َ َب ََََوه  ا َّ يه  ةِ َب

 
ََفه وَ   ََكُ قِ ََََته وَ ااه ِ ََله ب َ ََل ِص َ ََ  ةِ لَ مَ َّه

َ َبََوَ   ََيه َِ  ِصََلِ َطََعه وَ ا اقه مَ اهُ وَ ا ِاََ 
 

َََامَجِ   َََله ثَ  نَ يًع َََانِ اوه ِص ِ َََا ب  ًي
َ
لِ األ  وَّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

تدرِكه،  قا، بعضهم: لم يُبسم ل ف أوهلا لّنوهلا بالَسيف، واستدلوا ِبديث رواه (1) احلاكُم ف ُمس 
اِلب  بِن عبدِ  : عن يلعّ 3253برقم:  ِِب ط 

 
اهلل بن عَباس، قا،: سمعُت أِب يقوُ،: سألُت يلَع بن أ

ت ب ف براءة:  : ِ  ِمۡسِبلم  لم   تُك  ِ  ِمۡسِب؟ قا،: لَن: ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ
 نزلت بالَسيف، ليس فيها أماٌن. براءةأماٌن، و  ٱلرَِّحيمِ 

ع، وقا، احلافظ: مَتوك.       وف سنده حممد بن زكريا بن دينار، قا، الار قطين: بْصير ي ض 
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 .م والفتح والكَّسالَض - ن احلركةمِ  ون اْلايلةُ الن  :ه اكنةون الََّّ انل  
ا ال خًط  (2)، تلحق آخر االسملغي توكيد   زائدةٌ  ساكنةٌ  : فهو نونٌ نوينا َّ ا وأمَ  ووصال   ،الفظ 

ا، ورسمُ   .يم  لِ عَ  ,يمٍ لِ عَ  ,يًمالِ عَ :كرار احلركة، َوت   عن ها ف املصحف عبارةال وقف 
 :(1)مدوال   نوينوال الساكنة الون بني الفرق وهاك

 يننوِ ا َّ  اكنةالََّّ  ونانل  
 .الكمة آخر إال يأِت ال .وآخرها الكمة وسط تأِت

 .االسم مع إال يأِت ال .واحلرف والفعل االسم ف تأِت
 .ال  وص إال يثبت ال .اووقف   وصال   تثبت
 .ارسم   اخًط  ذفيو الفظ   يثبت .اوخًط  الفظ   تثبت
 .الكمة بنية عن ازائد  يكون  .وزائدة أصلية تكون

 :ه ,أحَكم أربعةللنون الَّاكنة وا نوين عند إ قائهما حبروف الهجاء و
 
 

 :تفتهف 1213 كن حًيا قا، اإلمام اجلمزورين 
ََََوِن إِ  ََََُكنه للن  ِ وَ  نه تََّه ََََلتَّ ل  ينِ وِ نه

 
ره  

َ
َََََكمٍ َبَََأ حه

َ
 ُخَََذه تَبهيِيََََنفَ  ,ُع أ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِِِّ وأَما: ( 1) وىل ف  لَنَََّۡفَع ا، نَ َوَِلَُكوٗنا 
 
فإنَها نوُن توكيد  رُِسم ت  تنوين ا; فذلا نَبه بعُضهم أَن ال

ا مَر. تلحق االسم  بدال  ِمن:  ... ت ل حُق الِخرتعريِف اَلن ِوين أن يُقا،:  اَلقائق  ; يِلُدخل  م 
 .1/62: حاشية الَصَبان ىلع الشموين، و123: صـاملحكمة

      ،  ، بتْصنف.95: صـامليَّسوإنَما نَص العلماُء ىلع اَلنويِن مع كونِه نون ا; إلنَه يسقط ف اْلط 
 ، بتْصف  يسي.64صـ: العقد الفريد ف علم الجويد (2)

 مدغَ اْلِ 
 

 بله القَ   اَلقِيِق  اءفَ خه اْلِ  اللق اْلظهار
 

 ظَهار اَللهِق اْلِ 
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  :ِقِّ له ار الهَ هَ ظه اْلِ     
َهار : ابل   اِْلظه  .وحُض والوُ ، ناي  لغة 

 .ة  نَ َُ  ن غيِ ه مِ ن خمرجِ مِ  رِ ه  ظ  المُ  احلرِف  إخراجُ  :واصطَلًحا
 .ارِ ه  ظ  اإلِ  أحرِف  قبل   الواقعتانِ  نوينُ والَ  اكنةُ السَ  ونُ الن  رِ ه  ظ  المُ  باحلرِف  رادُ والمُ 

 ار ه: اهلمزة، واهلاء، والعني، واحلاء، والغني، واْلاء.وحروف اإلظه
 ف أوائل كمات:   311ت جعها ابن القاصح 

 
ا ل  عِ  اك  ه   ِخ أ ُ َ   هُ از  ح  م   .اِسِ خ   ي 

 :تفتهف 1213كن حًيا قا، اإلمام اجلمزورين 
 
َ َََاأله ُل فَ ِ  :وَّ َََارُ اْله َه ََََل  ظه َََُرِف  َقبه حه

َ
 أ

 
َََقِ   َََ ٌّ  لِلهَحله َََرِِف  ِا َََ ه فَلهَتعه َِب  ُرتِّ

َََز    َََاء   َهمه َََمَّ  َفَه َََيه   ُث َََاءُ  َع  َح
 

ََََانِ   َملََت ََََمَّ  ُ هه ََََاءُ  ُث ََََيه  َخ  َغ
  

َ
 :ِثلةاأل

 حرف اإلظهار مثـــاهل
نَ  نۡ َِّ  ,ۡونَ   َ ۡن َويَ  َِ نَ لٌّ َكُ  ,َءا َِ  اهلمزة .َءا
 اهلاء .َهَد  افَرِيقً  ,ُهوَ  نۡ إِ  ,َهۡونَ نۡ يَ 
 
َ
 العني .َعلِيم   ع  َاِمي ,َل َعمِ  نۡ َِ  ,َعۡمَ  نۡ أ
 احلاء .َحِكيم  ز  َعزِي ,دَّ آحَ  نۡ َِ  ,ِحتوننۡ َوتَ 
 الغني .َغرۡيِهِۦ   ٍث َحِدي ,َِلٍِّ  نۡ ِِِّ  ,غُِضونَ نۡ فَََّيُ 
ِ  ,نَِقةُ خَ نۡ َوٱلۡمُ  ئِ  ,ِخۡفتُمۡ  نۡ فَإ َِ  اْلاء .َخ ِشَعة   ذٍ يَۡو

َهارِ وِعلَّ  ُه اِْلظه  :ُتهوَجه

َهارِ  ة إِظه
ُرِف احل ل ِق ه: ُبع ُد خمرِج النوِن  وِعلَّ ح 

 
النوِن الَساِكنِة واَلنويِن عند أ

ن خمرِج حروِف احللِق  ِ َحلهقِيًّا وُسم  ; (2)الَساكنِة واَلنويِن ع  تة. ِق ل  ة  حلروف احل  ب  س  : ن  الس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والصل 111: صـالحديد ف اإلتقان والجويدف:  ذكر ذلك غي واحد، كإلمام اَلان  (1)
 .ليقواية والَ الر  ا كه ف هذ
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يف حف الشَّ َهار ف الُمصه ة اِْلظه َِ  :َعََل

َهاروَعََل  ة اِْلظه مأخوذٌة ِمن كمة -ف النوِن و ضُع رأِس خاء ِمن غي نقطة   :َِ
(، َو:ـٌ  ،ـ  ، ـ  (وف اَلنوين تراكب احلركتني هكذا: ، ِحتوننۡ َوتَ ، َو: -خفيف
 .فَرِيًقا َهَد -َحِكيم   ز  َعزِي
 :ةظَ حَ ََل  ُ 
 ن: ر مِ ُيذ -وكذا امليم-ظهر نوين المُ ون والَ حا، نطق الن  -
1- .  قلقلتها، وتريكها، بل يب تسكينها تسكين ا كمال 
ا ذ  وك  - نوينُ وال الَ  اكنةُ السَ  ونُ الن  َت   ب   تُ ي ن ب يِغ أاَل بَتها ]أي: قطعها[، بل  -2

، بِ يف  فِ ة  خ  اء  ك  عليها ات   كاءِ ت  ن ااِل ل ال بَُد مِ ب َت  ا، ب   -يمالمِ 
 يق  وبدونِ قِ ن  د  ز  و  ة 

، وهُ غ  ال  ب  مُ  رَبُ و م  ة  ع  َُ  .َيةنِ ي  ابل   ِن م  ز  نه بِ ع   ا 
َُ مِ قوهلم ف اَلعريف معن  -  الصلِ  ىلع ة  زائدة  نَ َُ  ن غيِ مِ  :أي ة  نَ ن غي 
 هائيً نِ  ةِ نَ الغُ  عين هذا إعدام  وال ي  

 
  نَ ا; ِل

 
َُ ال   ةِ نَ الغُ  صل  أ   أي  ِف  يم   المِ وال   ون  الن  ُق ارِ ف   

 .ن الحوا،ِ مِ  ا،  ح  

  :مدغَ اْلِ 

: اإلِ غ  لُ  اِْلدَغم  وُ، قُ ت   ،اُ، دخ  ة 
 
 دِ م  ف غِ  ف  ي  السَ  ُت م  َ  د  : أ

 
 ه، أ

 
 يه.ه فِ تُ ل  خ  د  ي: أ

ٌك، ِبيُث يصيان حرف ا ان متحر  ُ، ساكٌن واثلَ اجتماع حرفني الوَ  :واصطَلًحا
ا مُ  ا مِ شدَ واحد  .ص  ال ف  ان بِ ن جنس اثلَ د   ل 

 د ا،شدَ طق باحلرفني حرف ا كثلان مُ : هو الن بقوهِل   ابن اجلزرياإلماُم ه فرَ ع  و
ِِ َّلَّ إِ  ونُ كُ  يَ ََّل وَ    ِ  .يِ تَ مَ ن َك

مُ وحروفُه: ستٌة مموعٌة ف لفظ:  ِينَ  فََوۡيلٞ ، َيۡعَمۡل  َِن، َو: لُوني ر   . (2)لَِِّّلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِنَ  اَوَِلَُكونٗ ويلحق باَلنوين نوُن اَلوكيد املرسومة ت نوين ا، ف:  (1) م.[32]يوسف ٱلصَّ غِرِينَ  ِِّ  ، فُتدغ 
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 :قَّمي إَل اْلدغم وينقَّم
ِ  مدغَ إِ  -2   :ةنَّ غُ ب

ن ُمو كمة: حروف نمِ  حرف النوين أو الساكنة الون بعد يأِت أن وهو  أو ،َ 
 .يُوِمنُ 

 :األِثلة
 مثاهل احلرف
ارَ  يَغِيُظ  اَ ۡوِطئٗ  ,َيۡعَمۡل  نَِ  ايلاء  .ٱلُۡكفَّ
 َظمَ  ,َوالٍ  نِِ  الواو

ٞ
 .َمَصةٞ َُمۡ  َوََّل  بٞ نََص  َوََّل  أ

آءٍ  نِِ  امليم َّۡتَقِيٗما اِصَر طٗ  ُهمۡ َولََهَديَۡن   ,َِّ  ِ. 
ونالن  ِِّۡعَمةٍ  نِِ    .نَّۡيًَل  وِّ  َعدُ  ,ن

ِط اإلدَغم أن تكون  النونُ  وينبيغ أن   ف كمة وحرُف اإلدَغم ف  يُعل م  أَن ِمن  رش  
ِِ َّلَّ إِ  ونُ كُ  يَ ََّل وَ :  ابن اجلزرّي  اإلمامقو،  معنكمة; وهذا    ِ  .يِ تَ مَ ن َك

 ، وذلك ف كمات خمصوصة، وه:واحدة   ف كمة   إن كنا فخرج بذلك
ۡنيَا  قا، هل:، ويُ (2)، فحكمها اإلظهارُُۡنَي نٞ و، قِۡنَوانو، ِصۡنَوانو ،ال 

َيد بكونِه إظهار ا ح  ق; إلل  ط  المُ  اإلظهار ق  َُ  .َياوِ ف  قَيا أو ش  ل  نَه لم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا َوٱلَۡقلَمِ  ن    ،٢ ٱۡلَِكيمِ  َوٱۡلُقۡرَءانِ  ١ يس  وتلحق الون ف:  (1) َِ  وعبهذا الَ  ١ يََُّۡطُرونَ  َو
 الرواية والليق. -هنا-فتُظهر وال تُدغ م، فاملانع  -الشاطبية من طريق-

م   ون ف:سبة للنن وبالن        ا يُدغمُ فإَن ح   ١ طَّ   ها.فص 
نۜۡۡ َراق  قوهل:  بال فصل وخيرج بقو، املصنف:      َِ  .كتبالسَ  لِ ص  فال إدَغم; للف  , َوقِيَل 

ُ عنه بعُضهم بـ: موانع اإل ع رب  َُ واية، واجتماع النون وهذا ما  دَغم، وه ثالثة موانع: الَسكت، والِرّ
 ف كمة  واحدة . ي، والَساكنة بـ
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 :تَنهبِيه
، وف الن الُغَنُة حا، اإلدَغم ف ايلاء  ِم بات فاق  ِم فيِه والواو صفُة املدغ  ون صفة املدغ 

م فيه ىلع الَصحيح  .(2)بات فاق، وف امليم صفة املدغ 
ِ  إدغم -1   :ةنَّ غُ  ََل ب

 .راءٌ  أو المٌ  نويِن الَ  أو اكنةِ السَ  ونِ الن  بعد   يأِت   أن وهو
 :األِثلة

 مثاهل احلرف   
 .ءََشۡ لُِِّمِِّ  َٗل َوَتۡفِصي ,لَُمونَ َيعۡ  َّلَّ  نَوَل كِ  الالم
َِِّك  نِِ  الراء ب  .رَِّحيٗما اتَوَّابٗ  ,رَّ

 :تفتهف 1213كن حًيا  قا، اإلمام اجلمزورين 
َََََانِ  َََََتَّةٍ  إِدهَغم   :والَّ َََََ ه  ََِِّ تَ

َ
 أ

 
ََونَ يَره ُ  ِف   َََدُهمه  لُ ََ ه  ِعنه ََده ثَبََت  قَ

َََا  ََََمانِ  لَِكنََّه َََم   قَِّه َََ قَِّه َغَمايُ  ده
 

ََََهِ   ََََةٍ  ۦفِي ََََو بُِغنَّ ََََا بِيَنهُم  ُعلَِم
َََََا إَِذا إَِّلَّ   َََََةٍ  ََكنَ َََََََل  بِِكلهَم  فَ

 
َِمه    تََََل  ِصَنهَوانٍ  ُثَمَّ  ُدنهَيَاََكَ تُده

َََََانِ   ِ  إِدهَغم   :َوالَّ َََََريه َََََهه  بَِغ  ُغنَّ
 

َََََلَّ  ِف   ا مِ ال ََََرَّ ََََهه  َوال َِرنَّ ََََمَّ َكرِّ  ُث
  : َلحظة 

ر مِ  -1 ا وخ  ف  ها ر  نطقِ  حا،   وِت الَص  ها هو: تمويجُ ات، وتطنينُ نَ ن تطنني الغُ ُيذ  ا.ف  ع   ض 
 ، إىل:َوالٍ  ِِن، وَيۡعَمۡل  َِنينتبه حا، نطق اإلدَغم ف َو:  -2
َُ م  ف  بِ ر  ح   لُك  لِ  تنيِ ف  الشَ  وجيهُ ى ت  و  ٌز سِ ارِ ٌل ب  م  ع   ليس للفمِ  -أ أثناء ه، ف  بُ اسِ ن  ا 
ا، وأثناء نطقِ ر  ع   انِ ح  تِ ف  ن  ت   فتنيِ ، فإَن الشَ ۡل َيۡعمَ  َِن ف: اإلدَغمِ  نطِق   ِِن ه ف:ض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتْصف. 159: صـ الحاكم ،99 : صـت نبيه الغافلني (1)
ِ : ه غنة املدغ م وهو النون، وف ِِن َوالٍ أَن الُغَنة احلاِصل ة أثناء نطِق  :والَمعهَن         عَمةِِن نِّ

اءالُغَنة غنُة املدغ م فيه وه النون اثلَانية، وف  َِّ ِم فيه وهو امليم. ِِن  َنة الُمدغ  َُ  الُغَنُة 
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 ، تنضَمان.َوالٍ 
، بل ال بَُد ن الحوا،ِ ن الفم ِبا،  مِ ة بصوت  خالص  مِ نَ الغُ  إخراجُ  ال يوزُ  -ب

 ن إعما، اْليشوم.مِ 
 شائٌع، تقدَ ط  و خ  ا،، وهُ خ  د  اإلِ  -ج

ٌ
  .وإيضاُحه هم ذكرُ أ

 :ال وانل قصانمَ ِِن حيث الكَ  اْلدغمِ  َل حوه  :ةائدَ فَ 
 ىل قسمني:إِ  اإلدَغم   فني  ن  ص  ن المُ قَسم  جٌع مِ 

غ مِ  -أي: خمرجه- احلرِف  اُب ذاِت ه  و: ذ  ، وهُ صاقِ نَ  -2 وبقاُء صفِته; فهو غي  الُمد 
  بذلك.مستكمل التَشديد; وّلا ُسِمّ 

، وف ايلاء، والواوف  واَلنويِن  اكنةِ السَ  ونِ الن  بـ: إدَغمِ  هل ف هذا ابلاِب  وُيمَثُل 
فينبيغ مراعة أثر احلرف الو، أي:  ;ََََّطَ  اء ف َو: اء ف الَ ه، بـ: إدَغم الَط غيِ 

 .(2)ف اثلان واإلطباقوه الغنة ف الو،، صفته، 
 للحرِف  رٌ اهِ ظ   ِم وصفِته، فال يبَّق أثرٌ غ  د  ، وهو: ذهاُب ذاِت احلرِف المُ ل ِ َكَ  -1

ت  مِ غ  د  المُ   - هُ ن  ع   رَبُ  بذلك، وُيع  التَشديد; وّلا ُسم   مُل ك  ، فهو ُمس 
 
اي  أ ، ِض ح  الم  بِ  -ض 

ِ ام ، واْل  والَ   ص.ال
، وف غيه، بـ: إدَغم ملر  ن  وُيمَثل هل ف هذا ابلاب بـ: إدَغم الون الساكنة ف 

َردتَّمالا، ف الاء ف َو: 
َ
 .أ

ة الَسمنن  قا،  :لئلهف  1429ت ودي العاَلم 
مِ  :َذا نََاقص   ََ ََده ََُف الُم َََق َوصه  إِنه َيبه

 
 ََََ َََََح َذا :ل  َوكِ  ََََُيعهلَمِ  ,إِنه ُيمه  فله

 يُقَسُم اإلدَغُم الاكمل إىل قسمني: إذًا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  . ، او إطباق ا، او استعالء  َنة  َُ  : فُة املتبقَيُة ف اإلِدَغِم اَلاقِص إَما أن تكون   ، بتْصف.91: صـ امليَّسفالص 

َنة، عند:  كمل .ن، مبُغَنة، عند:  كمل َُ  .،، ربغي 
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ُه اْلِ   :تُهِعلَّ و مِ غَ ده وَجه

، ونِ للنن  ةِ ب  س  بالنِ  ماثُل اإلدَغم: الَ  بأحرِف  نويناكنة وا َّ ون الََّّ وِعلَّة إدغم انل  
 .ة احلروِف بلقيَ  ةِ ب  س  بالن   قارُب والَ 
 :ة اْلدغمِ َِ ََل عَ 

كون ف النون مع تشديد احلرف اَلايل ضعِ إن كن كمال  عدُم و   :وعَلِة اْلدغم  ،السن
نَّا نِِ هكذا: ُ  .ِحيمٞ رٞ رَّ َغُفوف اَلايل، َو: احلركتني مع تشديد احلر ، وف اَلنوين تتابعلَّ

ا لم يُشدَ   .ۥَرهُ ا يَ َخرۡيٗ  ,ۡعَمۡل ن يَ َفمَ  َو:, ايلد احلرف الَ فإن كن ناقص 
 

 :ةنَّ غُ اله 

 و  ص   :ةُ نَّ الغُ 
 
ِ  ل  م   ع  ال   -ومِ شُ ي  اْل  أي: - النِف  ن جتويِف مِ  جُ رُ ّن خي   َ  ٌت أ  فيه. انِ س  ل  ل
 :َ َراتُِب الُغنَّة

 :وه (2)ة مخُس مراتبللُغنَ 
 املثا، املرتبة

 .ُثمَّ  ,إِنَّ  (1)ددَ ش  المُ 
 .َيۡعَمۡل  َِن مغ  د  المُ 
نَث   ىفخ  المُ 

ُ
 .ٱأۡل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ُذِكر  ف الصِل هو قوُ، اجلمهور.مذاهُب،  ف مراتب الغنة (1)  وم 
، كما قا،  ُص ون وامليم حا، كونهما مشَددتني، وقد خُيص  الن  (2) هلا بعُض املصنفني باب ا مستقال 

  :تهتفف   1213كن حًيا اإلمام اجلمزورين 

َدا ِ ِِيًمَََا ُثَََمَّ نُونًَََا ُشَََدِّ  وَُغَََنَّ 
 
 

 
 

َََََمِِّ ُلًّ  َََََرهَف  وََا ََََََداَح ٍَََََة بَ  ُغنَّ
، فافهم هذا وتنَبهرِ  بذك  وقد يُكتىف          تقل         !ها هنا عن إفراِدها بباب ُمس 

      ِ ، فإَن بعض  الَ نِ م  ز   ةِ ال  ط  ن إِ أنَه ال بَُد مِ  َلويُنَبَّه إ ا ووصال  ق ف  اس ال يتنبَ ها وقف  ه إىل ذلك إذا و 
 .مِِّ ٱِۡلَ  ,هِنَّ َعلَيۡ عليها ف َو: 
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ۡنَعۡمَ   ره  ظ  اكن المُ السَ 
َ
 .أ

ا كر  ح  ت  المُ   .لََنَا ,َِ

 :ةظَ حَ ََل  ُ 
 دَ ش  ف المُ  الُغَنةُ  تكون

 
منها ف  م أكمل  غ  د  المُ  م، وفغ  د  منها ف المُ  ل  م  ك  د أ

 ر أكمل  ه  ظ  ن  المُ اكِ ر، وف السَ ه  ظ  ن المُ اكِ منها ف السَ   أكمل  ىف  خ  ، وف المُ ىف  خ  المُ 
 ك.ر  ح  ت  منها ف المُ 

 واحٌد، وقوُ،  -ىفخ  م، والمُ غ  د  د، والمُ دَ ش  المُ أي: - ةث  ال  اثلَ  ِب اتِ ر  ف الم   ةِ نَ ن الغُ م  ز  
نسبة الغنة تكون كملة  ف  ا، إنما يعين أنَ ها أطو، زمن  ين أنَ عي   ال أكملالعلماء: 

 .(2)يهان فِ م  ة الزَ دَ هلذا بمسألة تطويل مُ  ة  الق  ا، وال ع  اه  د  ة  ف ص  خمرجها، تامَ 
ا، أي: جعلها مخ  -ة نَ الغُ  ف مراتِب  ُمبي ن ا أَن اْلالف    املرصفّ  قا، اإلمامُ  س 

بني الفريقني  واْلالُف : قا، طِق هل أثٌر ف الن لفظير ليس  -دون ذلكأو 
 :لفظير 
 فم   -

 
 ،ظهرالمُ  اكنف السَ  :أي- نيِ ت  ي   خِ ن قا، بسقوط الغنة ف املرتبتني ال

ِ  قوط  سُ  فقد أراد   -واملتحرك املخفف  ه.عند   ها موجودٌ أصل   ناف أنَ وهذا ال يُ  ;اه  كمال
ر  اه  ها فقط ال بقاء كمالِ صلِ أ بقاء   راد  ا فقد أم  ها فيهِ قائِ ب  ن قا، بِ وم   -  إىل ، ون ظ 
 .(1)وامليم -تنوين ا ولو- للنون الزمة صفة الُغَنةِ  كونِ 

يان  اإلمام يلع وقا، ن الغَنِة ف حا، التَشديد واإلدَغم واثلَابت مِ : الُغر 
واَلحرنك  ]بغنة[ واإلخفاء ]املراتب اثلالث الوىل[ هو: كماهلا، وف حا، اإلظهار

 
 
 .(3)[ هو: أصلهاني  يت  خِ ]املرتبتني ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31: علم الجويد (1)
 .1/153: هداية القاري (2)
 .92: صـف فن الجويد العقد الفريد (3)
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 :(2)ناة حركتنَ الغُ  مقدار الغنة بقوهلم: مقداريُعرب  بعُض املعارصين عن 

الغنة ينبيغ أن تكون  ،: إنَ اقيُ  نولك قريب;ما للتَ وإنَ  دقيقة   وه عبارة غيُ 
وبطئها ىلع حسب  ءةوتستغرق زمن ا ف السمع يتناسب مع سعة القرا ثقيلة

  .املتقنني ةِ ر  ه  يوخ الم  ن الشّ ماع مِ ك بالسَ ر  د  ة تُ منيَ ة الزَ دَ الوة، وهذه المُ مراتب ال  
 

(2)بله قَ اله 
: 

: تويل اليَش  بالَقله    ه.هِ ء عن و ج  لغة 
ا (3)نويناكنة أو الَ ون السَ ب الن ل  هو ق   :طَلًحاواصه   .ةنَ عند ابلاء مع الغُ  خُمفاة   ميم 

  :األِثلة
 مثاهل حرف القلب

ه  ابلاء ِن   ,َِلُۢنبََذنَّ  َلَّ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم   ,َُۡعدِ  ِِّ  .ٱلص 

 :تفتهف   قا، اإلمام اجلمزورين 
َََ ِ  :ُث َوالَّالِ َََََل اْله َََدَ  ُب قه َََاءِ  ِعنه َ  اله

 
ََََا  ََََةٍ  ِِيًم ِ  بُِغنَّ َََََع اْله ََََاءِ َِ َف  خه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن قدَ  الغوثان أَن أو،  الشيُخ ذكر  (1) نهاية ف 1322ترها بذلك هو اإلمام: حممد مك نْص م 
. يد وال تنقص ىلع حركتنيالغنة ال تز واّلي نقلناه عن مشاخينا ... أنَ : ، قا، القو، املفيد

ثم تتابع املعارصون بعده فقَدروها ِبركتني. ،32: صـجويدعلم الَ ،126: صـ الهاية
رشح كتاب . ة ليست ِبرف لك يُضب ط زمنُها بمّيان حركت اإلعراب، بل صفةٌ نَ والغُ 

 .36: صـاإلنباء
،وقد       مون ىلع مقدار املد  وا ىلع مقداِر الُغنَ  ن َص الُمتقد  ُنصن  َ ها ىلع ماكنهم قو،: إنَ ة مع إولم 

، واَلليق   د  ِهم أَن زمنها خالف الم  ف  َُ ر ك بالَسماع.حركتني; مما    يُبني  أَن زمنها أطو، بقليل، وُيد 
ف ع ل  ن إاَل مِ  ، ال يكونِإف ع ا،لب، وال يُقا،: اإلقالب; لَن وهو الصح لغة، أن يُقا،: الق  ( 2)

 
 .أ

  [15]العلق: بِٱنلَّاِصيَةِ  الَنَََّۡفَع  نوين نون الوكيد املرسومة تنوين ا، ف:ويلحق بالَ  (3)
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 :وَجُه الَقلهِب وَِعلَُّته
ِِيًما عند الَاء اكنةِ وا َّنويِن  ن اإلظهار; لنه لم يسُ  :وِعلَّة قَلهِب انل وِن الََّّ

طق بابلاء فتني ِمن أجل الن م إطباق الشَ نوين ثُ يستلزم اإلتيان بالغنة ف الون والَ 
 عقب الغنة وف ك هذا ُعَّس  ولُكفة.

ن ا لم يسُ بب املوجب هل، ولمَ سَ ال قدِ املخرج وف   ن اإلدَغم بُلعدِ وكذلك لم يسُ 
ل   ،اإلخفاء -وجب-نَي اإلظهار وال اإلدَغم ت ع   ا; ملشاركتها  ثم تُوُِصّ إيله بالقلب ميم 

َُ ا وللنن للباء خمرج    ة.نَ ون 
 :بِ له القَ  ةُ َِ ََل عَ 

ُة الَقلهبِ  َِ   َو:, (ن  ) ون هكذا:ضع ميم صغية فوق الن و   :وَعََل
َ
، وف ورِاَ ن  بُ أ

ـ  نوين وضع ميم صغية بدال  مِ الَ  ـُ ۢ  ن احلركة اثَلانية هكذا: )  .َاِميُع  بَِصريٞ (، َو: ۢ  (، )

 : َلحظة
 فتني وكز هما.غط ىلع الشَ املبالغة ف الَض  يلحذر القارئ حا، نُطق القلِب ِمن -
فإَن ابلاء  ة اليت ف امليم، نَ ويلحذر ِمن إخراج ابلاء ضعيفة  ُمتأث رة  بضعِف الغُ  -

ي د نطِق لِ فتني ق  غط ىلع الشَ حرٌف شديد مهور، ونطُقه يكون بتقويِة الَض   يال  ُبع 
 ون.نقلبة عن الن امليم المُ 

ف  ف هيئِة الَشفتني عند  الن ُينَبه إىل و - ِتال  املنقلبة - اكنةطِق بامليم السَ أنَه ال اخ 
، َو: -عن نون  املسبوقة بفتح 

َ
َذنَّ ۢنبَ َِلُ  :َو، ضم ّ  أو، [3:المل]اَ ورِ ن  بُ أ

، َو: [4:اهلمزة]  .[25:ابلقرة] ۡعدِ َُ  ن  ِِِّ ، أو كَّس 
، واهلل أعلم.  بل هيئة الشفتني واحدٌة: أن تكون  ُمنطبقتني دون كز 

 وسيأِت ذكر هذا النبيه مَرة أخرى.
ر  ني الشَ الفرجة من ب مسألة سبة عنوأما بالن   اإلخفاء  الالكم عنها إىل فتني فؤُخ 

 فوي.الشَ 
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  :يِقِّ قِ اء الَ فَ خه اْلِ    

:  اءُ فَ خه اْلِ   َت.السّ لغة 
شديد مع عر  عن التَ  بصفة  بني اإلظهار واإلدَغمِبرف   طقهو الن  :واصطَلًحا

 .-نويناكنة أو الَ ون السَ الن - ،الوَ  ة ف احلرِف نَ الغُ  بقاءِ 
 وه: مخسة عرش حرف ا:وحروفه: بايق احلروف، 

 ,والال ,والَّي ,والقاف ,والشي ,واليم ,والَكف ,والاء ,واَّلال ,الصاد
 .والظاء ,والضاد ,وا اء ,والفاء ,والزاي ,والطاء
 
َ
 :ِثلةواأل

 َِ ِ  قَ عَن و بني اإلظهار طٌة متوس  ه حالٌة أنَ  :أي بصفة  بني اإلظهار واإلدَغم مهِ ول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بٍِي  ٱۡلُقۡرَءانِ طس   تِلَۡك َءاَي ُ  ومنه: ( 1)  ِ  وصال  بإخفاء الن 1]المل: ١َوكِتَاب  
ُ
ون عند [، فتُقرأ

ق   ون ف:الاء، وكذا ُت ىف  الن  قيق ن حيث الََت ة مِ نَ [، وُينَبه إىل حكم الغُ 2]الشورى:ع َّ 
 ن الَزمن وكذا الُغَنة.ه مِ د  حقَ فخيم، وإىل إعطاء الم  والَ 

 مثاهل احلرف مثاهل احلرف
ِ  الصاد   , َدارِهِمۡ  نِِِّ  الا، .َصۡفَصٗفا ٗعاقَا ,َصَدقَة   نِِّ

ۡ
 .دَِهاٗقا ٗااَوَكأ

ِي َذا نَِّ  اّلا، ه نٱ الطاء .ٱنتَِقام   ذُو زٞ َعزِي ,ٱَّلَّ ِٗبا   َٗل َحَل   , َطلُِقو ا  .َطيِّ
ا   الزاي . ُثمَّ  ادٗ َشِهي ,ُثوًرانَِّ  اثلاء َِ  

ُ
 . َزكِيََّۢة اَنۡفَّٗ  ,زَِل نأ

ة   نِِ  الفاء .َكرِيم بٞ كَِت   ,ََكنَ  نفمَ  الاكف  .َفَهۡب  ارٗ ََعقِ  , فِضَّ
ه  فََصَۡبٞ  ,َجا ءَ  نَِ  اجليم َِ  (2)الاء . مَجِيل   ََتۡرِي  ٞ َجنَّ   ,تَُكونُ  نَو

ا اَجبَّارٗ  ,َشِِّ  نِِ  الشني .َكۡتَِها نِِ   .َشقِيِّٗ
َِ  الضاد .قَرِيبٞ  بٞ َعَذا ,َقبۡلِ  نِِ  القاف ِٗ  ,َضلَّ  نَو  .َضآلِِّيَ  اقَۡو
ِ  السني ۡ َُهم نَولَئ

َ
  ,َظِهري   نِِِّ  الظاء .َاِديٗدا َّٗل قَوۡ  ,َاأ

 .َظلِيًَل  ِظَلِّٗ
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، -ونعن الن - ، واإلدَغم شديد اَلجاف-ونبالن - ، فاإلظهار شديد االلصاقواإلدَغم
 ايل توضح لك ذلك:ف اجلدو، الَ  (2)املقارنةوهذه 

 )الغنة( اجلزء اْليشويم )اّلات( جلزء اللسانا احلكم
 موجود موجود اإلظهار
 موجود (1)معدوم اإلخفاء
 معدوم معدوم اإلدَغم

ة ء، ووافق اإلدَغم ف يشءاإلخفاء وافق اإلظهار ف يش فنالحظ أنَ  ط  ال ة  ُمتو س  ن  ح   .ف اك 
 :هتفتِ ف  اإلمام اجلمزورين  قا،
ابََِعُ  ََد الهَفاِضََلِ  :َوالرَّ َفََاُء ِعنَه  اِْلخه

 
َََلِ   َََب  لِلهَفاِض َََُروِف َواِج ََََن اُل ِِ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/311: الجويد املصور (1)
 ذاِت كون  فهو كإلخفاء ف ;اقصاإلدَغم الَ  -ابقةف املقارنة السَ - ن اإلدَغمخيرج مِ  :ةظَ حَ ََل  ُ      

 .ّلا سََّم بعُض العلماء اإلدَغم  عند الواو وايلاء إخفاء  ; ه موجودةٌ وصفتُ  احلرف معدومةٌ 
ُقِقِه ف إخفاء الون الساكنة، فذات احلرف  (2)  -خمرُجه-وهلذا ُسم  اإلخفاُء حقيقًيا; ِل ح 

ة. ع دوم   م 
يت ه هما الَ فظ وإبقاء صفتِ ن اللَ ين مِ نوون والَ اء هنا إذهاب ذات الن فاإلخف: قا، الضباع 

 .61: صـمنحة ذي اجلال، ف رشح تفة الطفا،. ةنَ الغُ 
 .وإخفاء احلرف احلركة، إخفاء: قسمني ىلع اإلخفاء أنَ  اعلم: ُجهد املقلف  قا، املرعيش  :فَائَدة

       
َ
َ۬م َّل: تعاىل قوهل ف كما تبعيضها، بمعن -احلركة إخفاء- لوَّ واأل

ۡ
  .انَّ تَأ

 :قسمنيِ  ىلع -احلرِف  إخفاءُ - انوالَّ       
َحُدُهَما       
َ
 مقلوبة   أو أصلية   ابلاء قبل اكنةالسَ  امليم ف كما ،اجلملة ف ذاته وسَت احلرف تبعيض: أ

 .نوينالَ  أو اكنةالسً  ونالن  ِمن
 الساكنة الون إخفاء ف وذلك الغنة، ه اليت فتهص وإبقاء بالكية احلرف ذات إعدام: ثَانِيِهَما      

 .213صـ .ةاملذكور عرش اْلمسة احلروف عند والنوين
اكنة      ِ ليس إَّلَّ ف انل ون الََّّ  واهلل أعلم. .فتبيَّ أنَّ اْلخفاء بمعناه القيقِّ
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ََ ََِد َع َُعه ََنه  ِِ ٍََة  ََاَِف ََخهََّ زَُه ٍ َر ه
 شه

 
نهُتَها  ََمَّ ََد ضَّ ََِ  قَ َََذا الَيه ََِم َه  :ِف ِكه

ص  قَده َاَما   ِصفه َذا َثَنا َكمه َجاَد َشخه
 

 َماَعه َظالََِي ُتًَق َضََِ مه َطيًِِّبا زِده فَدُ  
  :القيقِِّ  اْلخفاءِ  ةُ كيفيَّ  

ُب   اوُت هذه املجافاةُ ف  ت  ، وت  عند اإلخفاءِ  ونِ الن  ن خمرِج قليال  عِ  اللَسانِ  ُمافاةُ  جت 
 الُمتقنني. خِ ِمن نُطِق املشايِ  ر ف هذا اَلفاوُت وآخر، وُيع   بني حرف  

ع   ة  ي  ش  ي ا عنه قليال  خ  ُمتجافِ  اإلخفاءِ  حرِف  عند خمرِج  الل سانُ وينبيغ أن يُوض 
ََُت  ك املجاُ،   ن النف.لُغَنِة النوِن لخرج  مِ  اإلظهار، ثم 

 .(2)هلصاقِ ف إِ  لغةِ ابسان أو المُ ن الُمبالغِة ف جتاف الل  ويلحذر القارُئ مِ 
  :قيقفخيم وال َّ ن حيث ا َّ ِِ  ةِ نَّ الغُ  مُ كه حُ 

ا فإن جاء بعدها حرف استعالء نَ أ ا وترقيق  ها تتبع احلرف اّلي بعدها تفخيم 
ِيَو:  ت،ق  ق  وإن جاء بعدها حرف استفا، رُ  ،ِِن ِطيَو:  ت،م  خ  فُ  ن ذَا اَّلَّ َِ. 

-والفرق ف النطِق واضٌح، ووضع اللَسان خمتِلٌف، كما أَن هيئة الَشفت ني خُمتِلفٌة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35-36: صـ جويدعلم الَ  (1)
       ِ خه ارَ بَ عَ وب

ُ
ِ  بَّق  ي   : رَ ةٍ أ ا قريب الَ ع  مُ  انُ ََّ اللِّ ة، وبعد نَ خىف عنده زمن الغُ ن خمرج احلرف المُ مِ  ق 
يبَّق اللسان  تُمنكُ ، فمثال  ف: عنده خىفة ينتقل إىل خمرج احلرف المُ نَ ن زمن الغُ االنتهاء مِ 

 اء.سان إىل خمرج الَ ة انتقل الل  نَ ة فإذا انته زمن الغُ نَ اء زمن الغُ ن خمرج الَ قريب ا مِ 
ها لسانية عدا الفاء; فذلا قا، بعُضهم: يتهيأ العضو; كّ  اإلخفاءِ  باعتبار أَن حروف  ; قلنا ذلك      

 جيع حروف اإلخفاء. مَ عُ يل  
 وُخَص مِ       

ُ
ق  ف خمرجها حا، اإلخفاء، وبعُضهم: أحلقها ل ِص ن القاعدة املذكورة: القاف والاكف، فأ

 باملجافاة.ن حروف اإلخفاء فقرأ بما سواها مِ 
إىل اإلدَغم أقرب وذلك حسب بعد  اإلظهار أقرب، وتارة   إىل يكون تارة   اإلخفاء   واعلم أنَ      

 :وقربه ن الون والنوينأي مِ احلرف منهما 
 ف     

 
اِء ِعن د  الَطاِء و اَلاِ، و اَلاءِ  د َن  أ ف  اتِِب اإلِخ  ر    ،م 

 
اِف  قصو أ اتِِبِه ِعن د  ال ق  ر  ِف م  ُط  ،و ال اك  و س 

 
و أ

ُُروِف ابل  اِقي ةِ  اتِِبِه ِعن د  احل  ر   ، بتْصنف.61: صـمنحة ذي اجلال، ف رشح تفة الطفا،. م 
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ا (2)ه!فتنبَ  -أيض 
  

 :افلسبيل الشَ السَ ف 1332ت  يخ عثمان سليمان مرادقا، الشَ 
ََََََفَ وَ  ِ ََََََالغُ  مِ خِّ ََََََََل ن تَ إِ  ةَ نَّ  اَه
 

 َََ َََاَِّل  وُف رُ ُح (2)ءِ ََل عه تِ اه
َََََّل  ,  ااهَ وَ  ِا

 :لئلهف 1429ت منودي وقا، اإلمام السَ  
وُم َكلوَ والََ ََرَّ  تهَبََتَ وَ  ,لِ صه

َ  فه لََُِع األه
 

ا قَ   لَِفه وَ  ,اَهَلَ به َِ
ُ
ِ أ َغَنِّ

َُس ِف اله  الهَعكه
َفاءِ وَِعلَّتُه  ُه اِْلخه  :وَجه

اكنة وا َّنوين عند أحرف اْلخفاء نوين اكنة والَ ون السَ الن  أنَ  :وِعلَّة إخفاء انل ون الََّّ
لم يبعدا عن حروف اإلخفاء كبعدهما عن حروف احللق حىت يب اإلظهار، ولم يقربا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35: صـ علم اَلجويد(1)
 تبع الغنة مراتب الفخيم، قوالن:هل ت :وهنا  َّألة دقيقة      
: تف -        فخيم.خم فحسب وال تتبع مراتب الفِمن قائل 
تبِته; إحلاق ا للجزئية وِمن قائل: بل تتبعه، فكما أنَها تبعته ف الفخيم فِه تابعٌة هل ف مر -     

 بالكية.
 الفخيم ملراتِب  خاضعٌ  ذكرنا كما الغنةِ  ف الفخيم   أنَ  ويالحظ :قا، اإلمام املرصفن       

 وخاصة ،ذلك ف الكَّس مرتبة حظيال كما ،الغنة بعد الواقع احلرف حركة ِبسب السابقة
 .132: صـاهلداية [23: الور] قِيَل  ِإَون :َو ف االستعالء حرف

ل   اللَطائِِف ِف  فكري حفظه اهلل الَشي ُخ إي هابشيخنا و ىلع   ذ لِك        ن ق  ي ِخِه أمحد الَزَياِت و  ه عن ش 
ي: الَشيُخ الَزيَ -، قا،: ق ا،  يل 33. صـ

 
:  -اُت أ تَنقُِذوهُ ِعند  ق وهِلِ ِخيِم الُغَنِة ََّل يََّه ُة ت ف  : د ر ج 

ا. ه  ا ب ع د  ِخيِم م  ِة ت ف  ت ِمُد ىلع   د ر ج   ت ع 
يِن ِف هذا       ان حفظه اهلل، وِمن الُمواف قاِت أَن الَشيخ  ن َبه  ي يِخ الَشيخ حُم َمد ُج ع  وبِِه ق رأُت ىلع  ش 

وِضِع ن ف    ِسِه.الم 

غ ط  ِقظ-الَسبعِة  ن حروف االستعالءن املعلوم أنه يُستثن مِ مِ  (2)  ;اْلاء، والغني :-ُخَص ض 
 .ن حروف اإلخفاءفهما عنده مِ   عدا أبا جعفرن حروف اإلظهار، هما مِ لكونِ 
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وجب لإلظهار المُ  عدم ابلعدُ ان يب اإلدَغم; فلما اإلدَغم حىَت  ن حروفكقربهما مِ  منهنَ 
عطِ  والقرُب 

ُ
ا بني اإلظهار واإلدَغم، هو: اإلخفاء.حُ  نَ هُ ع  ا م  ي  املوجب لإلدَغم; أ ا وسط   كم 

 :اءِ فَ خه ة اْلِ َِ ََل عَ 
 ايل،ون مع عدم تشديد احلرف الَ كون ىلع الن عدم وضع السن  :اءِ فَ خه ة اْلِ َِ ََل عَ وَ 
مع عدم  (ـ  )ـ  ، (ـ  )ـ   (,ـ ـ   (نوين تتابع احلركتني هكذا: لَ وف ا, َولََمن َصََبَ َو: 

ئِ , ِديرٞ ٞم قَ َعلِي ايل َو:تشديد احلرف الَ  َِ ُث ذ  ُكَ يَۡو ِ  , دِّ
فهو ، لِيًَل ظَ  ِظَلِّٗ

 اقص.كإلدَغم الَ 

 :ةظَ حَ ََل  ُ 
ر  - ه ، فإنَ -ونخمرج الن -نايا بأصو، اثلَ  سانن إلصاق الل  نطق اإلخفاء مِ  حا،ُي ذ 

. ; ويُسََّم: إظهار ا بغنة 
ٌ
 خطأ

ع   اِس بعُض الَ  - َُ وت ااْليشوم  حا،  نطِق اإلخفاِء، فيُخرجون  ون  لُ مِ ال   ن الفمِ مِ  ص 
.ةنَ ن الغُ بدال  مِ   ; فيتوَل حينئذ  حرُف مد ّ

ُر ِمن إشمام النون الُمخفاة - ُر ِمن امل ,ُي ذ  ِمّ الاكِف ف َو:وُي ذ   بالغِة ف زمن ض 
ِص الَضم   ، حىَت الُكنتُم ال  ُر ِمن عدِم ِإخ  ابِل ُي ذ  ، وف الُمق  يتوَل حرُف مد ّ

، وُيقاس ىلع الَضِمّ غُيه ِمن احلركت.
ٌ
ا; فلكن ذلك خطأ ف  ط  ف خ    ِبيُث خُي ط 

 :فائدة
َ َُ  ُق ره الفَ   :مِ غَ ده واْلِ  اءِ فَ خه اْلِ  يه
ا بالف اإلدَغماإلخفاء ال تشديد معه مُ  أنَ  -1  .طلق 
 .إخفاء احلرف عند غيه ال ف غيه، وإدَغم احلرف ف غيه ال عند غيه وأنَ  -2

 .(2)مم ال عند الاَل ون ف الاَل ني، وأدغمت الن ني ال ف الس  ون  عند الس  تقو،: أخفيت الن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/152: هداية القاري، 133 : صـالحاكم( 1)
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ا أَن اإلدَغم ال ي -3 َُ ومن الفروق أيض  ا كون إال ف كمتني، وأَن  َنت ه ترقق ُمطلق 
 بالف اإلخفاء.
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ه  يت ، الَ -مة والكَّسةالفتحة والَض - من احلركةِ  اْلايلةُ يُم ه: المِ  ةُ نَ اكِ الََّّ  يمُ مِ ال
نۡ  ف الوصل والوقف، َو: ها ثابٌت سكونُ 

َ
 .َ  َعمۡ أ

ََكم ةثَ ََل ثَ اءِ لََها َقبهَل ُحُروِف الهِجَ وَ  حه
َ
 :ِهَ  ,أ

 
 

ََّم هذه الحاكم بو  فتني.ن الشَ فخروجها مِ  ;امليم خمرج : نسبة إىلةِ فويَ الشَ ـتُس 
َِ قَ د تَ قَ وَ  م  ُة وِعلَةُ  تعريُف  انَ عَ دَّ م   نوين.اكنة والَ ن السَ وك  منها ف أحاكم الن  وع ال 

 :تفتهف  قا، اإلمام اجلمزورين 
ه  هِهَجَاَوال َل ال َُكنه تََِِج َقبَه  ِميُم إِنه تََّه
 

َََََا ََّل   َِج ٍَََََة َِّلِي اله ٍَََََف َِلَِِّن لِ
َ
 أ
َََا ثَََل   ََكُ َه حه

َ
َه أ ََََب َََنه َض َََة  لَِم  :ثَ
 

َََاء    َف َه  ,ادهَغم   ,نِ إِخه َََار  َفَقَََ َه  ِإَوظه
ه وَ    ينة وأختيهاحروف اهلجاء غي اللف اللَ  تقع قبلاكنة امليم السَ  أنَ  :َن عه مَ ال

 وَ  اكنني،ية القاء السَ ; خش  -ةلواو وايلاء املديَ ا-
َ
 :هاُِ َكَ حه أ

  :يِّ وِ فَ اء الشَّ فَ خه اْلِ 

ِۡنُهم، َو: اءالَ اكنة إذا وقع بعدها حرف ُتىف امليم السَ   .ةنَ ، مع بقاء الغُ َُۡعدَ  ِِّ
 :تفتهف  قا، اإلمام اجلمزورين 

ُل  وَّ
َ
َََاأل َََاءُ  :فَ َف َََدَ  اِْلخه َََاءِ  ِعنه َ  اله

 
ِهِ   ََََََمِّ اءِ  وََا ََََََرَّ وِيَّ لِلهُق ََََََفه  الشَّ

ِ فَ الشَّ  اءِ فَ خه اْلِ  قِ طه نُ  ةُ يَّ يفِ كَ    :ِيِّ وِّ
سواء كنت -عند ابلاء  خفاةِ المُ  امليمِ  نطِق  ةِ ف كيفيَ  يِن ارِص ع  المُ  ني  ب   ٌف ال  خِ  ل  ص  ح  
 .-فوي، أو منقلبة عن نون أي: ف القلبأي: ف اإلخفاء الشَ  أصلية  

ِجاَلء الُقَراء مِ فقا، بالفرجة بعض 
 
ن مْص، والقو، باإلطباق هو ما عليه جهور أ
 القراء ف العالم اإلساليم.

 اْلظهار الشفوي اْلخفاء الشفوي اْلدغم الشفوي



         أحكام الميم الساكنة   

 

63 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

 :-بهةالشن  د  ورِ ن ا م  ر ا اإلطباق ومبي  مقر  -  م راجحي  ر  يخ حممد كُ قا، الشَ 
; لَن -أي: ىلع اإلطباق- ليق  بكل ما فيها ُتم ل ىلع هذا الَ  (2)صوص...وكنت الن 

ُ الن ليق  الَ  جويد ه جويدية ف كتب الَ صوُص الَ صوص، وليست الن  هو اّلي يُفَِّسّ
 .ليق  اليت ُتف َّس  الَ 

يد عثمان يخ عمر السَ اء وهو الشَ رّ إىل أن جاء أحُد القّراء وكنت هل مشيخة القُ 
وال علماء  اء،رَ ه القُ فُ ي ما كن يعرِ طق اجلديد اَّل فجاء بهذا الن  1413ت

اه عن وما تلقَ  (3)ن قبلا هو ما كن يعرفه مِ  علماء الزهر، وأيض  وال   (1)اءةر  القِ 
ِِيِهممشاخيه فاكن يقو،:  ِن   ,حِبَِجاَرة   تَۡر ة  بني نطق ]أي بفرج، وهكذا كن يَُۡعدِ  ِِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وردت ِمن حيث تعريف اإلخفاء،  -بصوص الفرجة-بهة أي: املتعلقة باإلخفاء; لَن الشن  (1)
 وأنتم تنطقون بامليم، فأين السَت؟ -واإلخفاء السَت-فصاحب الشبهة يقو،: كيف تسمونه إخفاء  

ما يُناِف ِفكرة  -أي: اإلطباق-... وقد يكون ف هذا يخ حممد كريم راجح: ّللك قا، الشَ       
بإطباق  -أي باإلخفاء-فإنَها ِبسب ما يظهر يل إذا نُطق به  اإلخفاء كما تُفيد كمة اإلخفاء،

ا بامليم، وحينئذ  ال إخفاء مع ظهور امليم، فيخرجون من ذلك إىل الفريج.  الشفتني يكون نطق 
علم .ن حيث العريف، فإَن الليق مقَدٌم عليه...وعندي أَن هذا وإن كن هل أهمّية مِ       

 .162: صـالجويد
 يخ إيهاب فكري: أنَه سأ، العالمة أمحد مصطىف الشَ شيخنا ما ذكره  يد،ن ىلع ذلك ومما (2)

يات، قا،: فعندما ذكرُت هل مسألة القو، بالفرجة ف يخ الزَ ن أىلع القراء إسناد ا عن الشَ وهو مِ 
ا قبل ذلك. ا، قا،: لم نسمع به أبد   مدينة الرياض قبل َو عرشين عم 

، يات أوَ يخ الزَ ، ىلع أَن القو، باإلطباق هو القو، اّلي كن عليه شيخه وشيخنا الشَ مما يد      
 .53: صـلطائف ف جتويد القرآنيات. يخ الزَ المر، وباإلطباق قرأت أنا نفس ىلع الشَ 

س بلبنان، وكن قد ومما يد،ن ىلع ذلك: ما ذكره د. سويد: أَن الَشيخ صالح الين ُكَبارة شيخ قراء طرابل( 3)
قرأ ىلع الَشيخ عمر ف اْلمسينيات الَسبع، وقرأ عليه بإطباق الَشفتني، وعد إىل طرابلس وبيق فيها أكث 

 من عرش سنوات، ثم عد إىل مْص يلقرأ ىلع الَشيخ عمر اثلَالث فوق الَسبع فأمره الَشيخ عمر بالفرجة.
ا أنَه سأ، الشيخ ع        الرمحن سبيع بالفرجة؟ فاكن ال ُييب.مر: هل قرأتم ىلع شيخكم يلع عبدوذكر أيض 
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ا برأيه ومح    - اسن الَ مِ  (2)الكثيين ل  الشفتني[، وأنكروا عليه ولكنه بيق آخذ 
 ىلع ما أراد أن ينطق.  -اءرَ باعتباره كن شيخ القُ 

اء رَ به أمامكم ِبضور شيخ القُ  طق اّلي نطقُت أينها اإلخوة اّلين تسمعونين: الن 
فتني ف طق اّلي أجع عليه العلماء ]وهو إطباق الشَ وهؤالء العلماء الفاضل هو الن 

 .(1)اإلخفاء الشفوّي[...
ورِد  نصنيأن وها

ُ
 متقدمني فيها القو، باإلطباق:  إلمامنيا أ

... وأَما امليم مع ابلاء : 399ت قا، اإلمام احلافظ املقرئ طاهر بن غلبون 
ا معهما نطبقانيَ فتان فِه خُمفاة ال مدغمة، والشَ   .(3)أيض 

منها: امليم -ف بيان امتناع اإلشمام ف حاالت  444ت وقا، اإلمام الان 
 .(4)فتنيالشَ  انطباقن أجل ... مِ : ويس ف رواية اإلمام السن  -عند ابلاء

 :تفتهف  1429تقا، اإلمام السمنودي
ه واله  ََزَّ َدعه ف ال َََك ََيِم حَ ِم َََتِ  يه  ُث ََته
 

ََِف   ََعه تَلَط  َِ ََاَق  ََفَّ اَِّلنِطَب ََله ِخ  بَ
 الشفتني دون كز  بإطباق -  هو: اإلطباقلََّق ت  المُ  طقالن  أنَ ما تقَدم:  خالصةف 

 ، واهلل أعلم.(5)الفرجة بني الشفتني أمٌر حادٌث  ، وأنَ ضغط  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصمد لَما جاء يخ عبدابلاسط عبدومما يد، ىلع ذلك: ما ذكره بعض الفضالء: أَن الشَ  (1)
 للتسجيل ف اإلذاعة املْصّية ألزمه الشيخ عمر أن يقرأ بالفرجة.

ا بالَصعيد، إحنا أرينا باإلطباق...، ابلاسط لحد زمالئه: إحنقا، الشيخ عبد       ا ما أريناش ِكد 
 أي: لم نقرأ بالفرجة ىلع مشاخينا.

 ، بتْصف.166: صـعلم الجويد( 2)
. وفيه بيان ووصف دقيق لكيفية إخفاء امليم عند ابلاء، ور در ىلع القائلني: 1/92: الذكرة( 3)

 كيف نطبق ويسََّم إخفاء؟
 نقل تلك الصوص وزاد عليها الشيخ فريلغ سيد عرباوي.. 22: صـاليسي( 4)
، وكذا كتاب الشيخ علم الجويدوال يُستغن  عن الرجوع إىل امللحق املذكور ف آخر كتاب  (5)

= 
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ا به ف امليم السَ  ذكر اإلمام ابُن اجلزري  ا آخر  مقروء  اكنة اليت أَن هناك وجه 
ال  وهو اإلظهار

 
 .(2)بعدها باء، أ

قلُب اإلخفاء  يلحق ال الففوَي، الشَ  هذا خيصن اإلخفاء   وينبيغ أن يُعل م  أنَ 
 ون اليت بعدها باء إال القلُب باإلجاع.ليس ف الن ، بل فوَي ف جواز الوجهنيالشَ 

  :فوي  اْلدغم الشَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ا، وقد أفرد الشيخ 66: صـلطائف ف جتويد القرآنإيهاب فكري:  ، فقد ذكر فيه مبحث ا نافع 
 رسالة  ف هذا الَصدد. ومحد اهلل الصفيتفريلغ سيد عرباوي 

ر  اإلمامان أبو شامة  والسخاوين ف رشحهما الشَ        اطبية أَن طائفة  من العلماِء يُطِلقون وقد ذ ك 
لفظ  اإلخفاِء ىلع ِكّ ما ب ِقيت  معه الُغَنة; فاإلدَغم بغنة إخفاء، والقلب إخفاء، واإلخفاء 

هم: احلقييق إخفاء، واإلخفاء الشفوي إخفاء;   :قالوا ،وهو قول األَكبربلقاء الغنة، وهذا نصن
 .211: صـإبراز املعان من حرز المان. ةنَّ ِعه الغُ   ه يَ قِ ِا بَ  اْلخفاءُ 

 اكنة.فحينئذ  ال إشاك، ف إطالق مصطلح اإلخفاء ىلع إخفاء امليم السَ       
 :بفائدة نفيَّةوخنتم هذا املبحث       
: ذكر سيدي هداية القراء لوجوب إطباق الشفتني عند القلب واإلخفاء قا، صاحب رسالة      

رجع ف آخر حياته عن فتواه  العالمة حممود أمني طنطاوي أن الشيخ عمر السيد عثمان 
، وكذلك أخربين فضيلة الشيخ -وانظر مقدمته للرسالة املذكورة-بالقو، بالفرجة إىل اإلطباق 

 .15صـ من تالميذ العالمة عمر السيد عثمان  ; والكهماعبدالفتاح مدكور 
ب  وهذا نّصه:  (1) ةٌ  ذ ه  ِِب  ج  اع 

 
أ ِن  ك  مح  د   احل  س 

 
ِهِ  ال ُمن ادى ب ِن  أ ي   َ ا إىِل   و  ارِه  ه  ا إِظ  ه  ار ا ِعن د  ه   ت اًما إِظ 

ِتي ارُ  و ُهو   ك    اخ  ي ِس   م  ِهِ، ال ق  ي   َ ي و ُهو   و  ل ي هِ  اَّلِ ُل  ع  ه 
 
اءِ  أ د 

اقِ  ال   ائِرِ  بِال ِعر  دِ  و س  ِال 
ِقَيِة، ابل   الرَش 

ىك   مح  دُ  و ح 
 
ع ُقوب   ب نُ  أ ل ي هِ  ال ُقَراءِ  ِإج  اع   اَلائُِب  َ   .ع 

انِ : -ابن اجلزري-قُل ُت         ه  ال و ج  انِ  و  ِحيح  ُخوذٌ  ص 
 
أ ا، م  نَ  إاَِل  بِِهم 

 
اء   أ ف  ِخ  و ىل   اإل 

 
ِ  أ  ىلع    ج  اِع لإِل 

ا ائِه  ف  ل ِب، ِعن د   إِخ  ا و ىلع    ال ق  ائِه  ف  ِب  ِف  إِخ  ه  ذ  ِِب  م 
 
و أ ر  م  ال ة   ع  مِ  ح  ِد َغ  لَمُ : َ  وِ  ِف  اإل  عه

َ
 أ

اكِرِينَ   .1/222: النرش .بِالشَّ
ا-وجه إظهار امليم الَساكنة عند ابلاء  :تنبيه       من زمن ابن قد تُرِك  العمُل به  -وإن كن صحيح 

 اجلزري.
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اا، َو: همثلُ  ِيم  بعدها  جاء   نإ اكنةامليم السَ  دغمتُ  َِّ  .[34]الزمر: يََشا ُءونَ  لَُهم 

ا- ويُسََّم   .(2): إدَغم متماثلني صغي-أيض 
 :تفتهف  إلمام اجلمزورين قا، ا

َََََََانِ  َََََََا إِدهَغم   :َوالَّ َت  بِِمثهلَِه
َ
 أ

 
َََا وََاََمِِّ   ًِ  َّت َيََََا فََََ غِرًياََصََ إدهَغ

 :فوي  اْلظهار الشَّ  

، ءالميم والاحرف اهلجاء ما عدا  من حروِف  حرف   بعدها أين  جاء   نإ امليم ظهرتُ 
ُُهمۡ َو:  ِ َُّهمۡ  ،[216:ابلقرة]وََعَسَٰٓ  لَُّكۡمه ،[21:الوبة] َرب ُهم يُبَشِّ نَعِيمٞ  فِيَها ل

 إظهار ا عند الفاء والواو. أشدَّ  ، وتكون[21:الوبة]
 ِإخفاء امليم واحلرص ىلع عدم حَتازااِل  :إظهار ا أشدَّ  :قو، العلماءراد بالمُ و

ج، وامليم والفاء وذلك لَن امليم والواو متحدان ف املخر ;عند هذين احلرفني اكنةالسَ 
ي ا إىل الوقوع ف اإلخفاء، فلزم العناية بذلك.ؤ  متقاربان ف املخرج، وقد يكون ذلك مُ   د 

 :تفتهف  قا، اإلمام اجلمزورين 
ََََُث  ََََارُ  :َوالَّالِ َه ََََهه  ِف  اِْلظه َقِيَّ  اله

 
ََََُرٍف  ََََِِنه   حه

َ
وِيَّهه  أ َها َشََََفه ِ  وََاََََمِّ

ََََذره   َََا َواوٍ  َلَ  َواحه نه  َوفَ
َ
ََََتِ   أ  ََته

 
َََََا  بَِه رِِف َوَِّل  لُِقره َََََاعه َََََادِ فَ َ  كِِّ

ا قيل ف النون املظهرة يُمكن أن يُقا، ف امليم املظهرة، فعىل   وُين َبه إىل أَن م 
ذر ِمن  .قلقلتها، وتريكِ القارئ أن ي   ها، بل يب تسكينها تسكين ا كمال 

ا- ي ن ب يِغ و ة  اء  ك  عليها ات   كاءِ ت  ن ااِل ل ال بَُد مِ ب َت  ا، ب   اكنةُ السَ  يمُ المِ  َت   ب   تُ أاَل  -أيض 
، بِ يف  فِ خ  

، وهُ غ  ال  ب  مُ  يق  وبدونِ قِ ن  د  ز  و  ة  رَبُ و م  ة  ع  َُ ِن نه بِ ع   ا  م   .ابل ي ِنَية ز 
اكنة بامليم السَ  طِق الن  فتني عند  الشَ  هيئةِ ف  ف  ال  تِ ال اخ  أن يُعل م أنَه  ي ن ب يِغ و

ۡنَعۡمَ   ، َو:ح  املسبوقة بفت
َ
ۡعُيٞ  َولَُهمۡ ، َو: أو ضم  ، [5:الفاتة]أ

َ
، [159:العراف] أ

 .[23:املعارج] َدا ئُِمونَ  َصََلتِِهمۡ ، َو: أو كَّس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف باب املتماثلني واملتقاربني و... . صغيمتماثلني بيان قوهلم:  -إن شاء اهلل-سيأِت ( 1)
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واحٌد، فال انفتاح فيه وال انضمام وال  اكِن فتني ف احلرف السَ الشَ  ع  ض  فإَن و  
 واهلل أعلم. ،اخنفاض
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ه  (2)د  مَ ال
: الزيادُة، قا، تعاىل: : َو ل   َويُۡمِدۡدُكم لغة  ِۡ

َ
 .، أي: يزدكم[12]نوح:َوبَنِيَ  بِأ

اكنة وه: اللف السَ  ،(1)الثةاثلَ  املدِّ  ن حروِف ِبرف  مِ  وِت الَص  إطالةُ  هو :اصطَلًحاو
 .ر ما قبلهااكنة املكسواكنة املضموم ما قبلها، وايلاء السَ والواو السَ  املفتوح ما قبلها،

 :تفتهف  قا، اإلمام اجلمزورين 
 فَعِيَهََََََا ثَََََََة  ثَََل  ُحُروفََََََُهُ 

 
ِظ  نه َِِ   َ  ,(َواٍي ) :لَفه  (نُوِحيَها) :ِف  َوهه

 
 
 
 
 

ُ َكَ َواله  َا َقبهَل  َّسه َل  ,اِله واوِ  َوَقبَه
َه  َضَمه  ال

 
َََتهح   ,َشه     ََََل  َوَف ََََ َمه  َقبه ٍَََف يُله له

َ
 أ

امُ عُ - مُ َِّ قَ نه ويَ   ًِ ِ مَ َّه قِ  ََل إِ  -و   :يه
-  
َ
 .املد الطبيع، وابلد،، والعوض، والصلة الصغرى، ويشمل: ىِلٌّ صه أ
الواجب املتصل، واجلائز املنفصل، والصلة الكربى، والالزم، ، ويشمل: ِعٌّ ره فَ  -

 .والعارض للسكون، واللني
ُ قَ اله وُيقابل املَد  ۡقُصوَر تٞ  ورٞ حُ  س، ومنه قوهل تعاىل:ب  غة: احل  ، ومعناه ف اللن َصه  ِف  َِّ

ا: املنعُ -، أي: حمبوساٌت فيها، وُيراد به [52:الرمحن] ٱخۡلِيَامِ   .أيض 
 .(3)ن غي زيادة  عليهإث بات حرف املد  مِ  :واصطَلًحا

 :حاَّلٍت  ثَلُث  واِلاءِ  للواوِ  :فَائَدة
ت سكن، وذلك إذا سكنت الواو وضم ما قبلها، ويٍ لِ وَ  ٍِدِّ حرف  أن تكون   -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن قراءة  أنه قا،: سألت أنس بن مالك  عن قتادة  جاءلصل ف هذا ابلاب ما وا (1)
 .5145: برقم، صحيحهف  ابلخاري رواه؟ فقا،: كن يمدن مًدا. يب الَ 

ِ الل ني.حر رف  ِمنأو ِب (2)
 .265/ 1: اهلداية ف 

وهذا هو الصل ف القْص، وقد يُعرَب عنه بالف ذلك فيُقصد به: ذهاب املد  بالكية، والطق ( 3)
 ، يُعرَب بالقْص وُيقصد به ذهاب املد ُكَية.[5]الزمر: لَُكۡم   يَۡرَضهُ  ، َو:ِبركة مردة فحسب
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 ما قبلها. كَّساء وايل
 ا.م، وذلك إذا سكنت الواو أو ايلاء وفتح ما قبلهقٍَي فَ لِ حرف  أن تكون   -2
 .(2)حركة  كنت كت الواو أو ايلاء بأي  ، وذلك إذا ترَ ٍة فقَلَّ عِ حرف  أن تكون   -3
ه   مَ ال

َ  :ىِلِّ صه د  األه

ىِلِّ  صه
َ هَمد  األه ف ىلع سبب همز  أو ال يتوقَ و ،(1)احلرف إال به ال تقوم ذاُت ما  :هو ال

 .(3)إال بمقدار حركتني مدن ال يُ ، وسكون  
ه  بِيِع   د  مَ ال  :الطَّ
ه  بيعِّ  دِّ مَ ال َو:  ،(5)أو بعده همٌز أو سكونٌ  (4)حرف املد   ا لم يأت قبلهو م   :الطَّ
ُ قَ  ه ال  .ايهَ وحِ نُ  ,وا

 وُيمَد بمقدار حركتني.
 ُ ، أي: ركتني، ويقصدون بها: زمن احلقوهلم: ألفب املدعن مقدار العلماُء  وُيع رب 

 .ب ايساوي:  ب ب  فزمن:  أَن اللف بوزِن حرفني متحركني متتايلني،
ه: طق ِبرفني متحركني متتالني ها الن قُ رُ غ  ت  س  منية اليت ي  الفَتة الزَ  بمعن: أنَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63: صـامليَّسوف: ، 35: صـَغية املريد وذكر احلاالت اثلالث ف:، بتْصف، 219: صـمالحاك (1)
 للتفريق بني احلاالت.; فقط مصطلح ة  ف جيع أحواهلا لكن املرادلَ والواو وايلاء حرف عِ       
; المتدادِ ي ت  حروف  م  وُسم          مِ ها ف لِ د ّ ولني  ، وقد يُ  ني  وعد  ة  لة )الوىل( كتىف  ف هذه احلاُك ف 

 بأن يُقا،: حرف مّد.
(2) .  بمعن: أنَه ال يتحَقق حصوُ، حرِف املد  إال بهذا املقدار; وإال صار حرف ا مرد ا عن حرف املد 
يق القَص وَ بفُ )ألف(، وعن املد بمقدار ثالث حركت بالقَص عرَب العلماء عن املد بمقدار حركتني  (3)

يق وَ بفُ ، وعن املد بمقدار مخس حركت (ان)ألفبا َّواَ وعن املد بمقدار أربع حركت  )ألف ونصف(،
ول )ألفان ونصف(، وعن املد بمقدار ست حركت ا َّواَ   !)ثالث ألفات(، فافهم هذا واحفظهبالط 

 .بهمز   مسبوٌق  املد   فخرج بذلك مدن ابلد،، فحرُف ( 4)
 خرج بذلك املدود الفرعّية.( 5)
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 منية اليت يستغرقها نطق اللف.بعينها الفَتة الزَ 
 هو: زمُن نطِق حرفنِي متحركني متتايلني. تنيمقدار احلركف

 .قرأ بهاالقراءة اليت يُ   رتبة حبَّب نياحلركتطوُ،  ويختلُف 
ر أقّل منها ف مرتبة اَلدوير، وف مرتبة الَ   دوير فزمن احلركتني ف مرتبة احل د 

 أقّل منها ف مرتبة اَلحقيق. 
 ِِ ه  ائعةِ ن األخطاء الشَّ و ِ الطَّ مَ ف ال  :يعِّ بدِّ
ه، وإنقاُص زمِنه. - د  ُه عن ح   قْص 
َح  نطق اللف املدية، ف َو:  -  عدمُ وسببُه:  ،الةٌ م  الة  أو كأنها مُ م  مُ  ،َوٱلض 

اعند الطق باللف  مفتح الف ا خالص  ِة ف الفتحفتح  وُيعرَبُ  ;، ويلحذر من الُمبالغ 
 عنه حينئذ  بفتح العجِم.

ويِة ف أُم التَ عد - ت فيه، فتارة يزيد، وتارة يُنقص، وكثي ا ما وزانِه، فيُفاوِ س 
َر   نسمع الزيادة ف لفِظ: ِ  .لَِميَ َع  ٱل، ولفظ: َ  ٱلصِّ

د  الََدل َِ: 

د  الدل َِنَ ، َو: وليس بعده همٌز أو سكونٌ ، أن يأِت قبل حرف املد همزٌ  :هو َِ  َءا
وِتَ  ,اإِيَم نٗ 

ُ
 :هتفتِ ف   قا، اإلمام اجلمزورين ، أ

ه  هَهمهََََُز ََعَ ال َم ال ِ ََََدِّ وه قُ
َ
ِ َوَذاأ  َمََََدِّ
 

ه َءا): ََكَ ,بََدله   ُنَوا  ُخََذا (اإِيَم ٗنَ)وَ  (َِ
 
 
 
 
 

 بمقدار حركتني. وُيمدن 
 ،انية ساكنةٌ واثلَ  ،عبارة عن همزتني الوىل متحركةٌ  ه ف الصِل لنَ  ; بدال  وُسِمّ 

 
ُ
 .(2)حركة الوىل ن جنِس مِ  مد ّ حرف  انية بدلت اثلَ فأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادمفـ (1) دمأصلها:  ء 
 
أ
 
بدلت اثلَ أ

ُ
ا; اِل انية ألِ ، فأ  ف 

ُ
وىل، وهذه التَسمية باعتبار الغالب نفتاح ال

 ,َن  َءاٱلُۡقرۡ ن اهلمزة، مثل: ن أمثلة ابلد، ما ال يكون حرف املد فيه بدال  مِ والكثي، فإَن مِ 
ا بابلد،; لصالِة  -دقيقعند الَ -)فهذا وأمثاهل   .213: صـالحاكم .حرِف املِدّ فيه(يُسَّم شبيه 

ِل مد  ابلدِ، ف املدود الصلية: فلكونه يُمدن بمقدار حركتني عند عَمة        ع  بِب ج  وأَما عن س 
= 
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 :حرِز المانف   591ت اطيبقا، اإلمام الشَ 
َََر  الَهمهَََزتَِي لُِمِِِّهََمه  خه

ُ
ََداُل أ  ِإَوبَه

 
وهَََِل  ,(َءاَدمَ )كََ ,إَِذا َاَكَن ه َعَزهم   

ُ
 أ

 
 
 
 
 

 :ضوَ العِ  دِّ َِ 
 م  وسُ ، ارَِحيمً َو:  ،فقط بِ صه انلَّ ىلع تنوين  قِف الوَ ف حالة  مدر  :هو العِوَض دِّ َِ 

ا; لنَ  وَضنا الَ ِعو ض   بمقدار حركتني. ، وُيمدّ (2)نوين باللفنا ع 
 ِِ ِ العِوَض ائعة فن األخطاء الشَّ و  :ِدِّ

 إِنَُّهۥراءة قبل الركوع، فيقفون ف َو: زيادتُه عن مقدارِه، وخاَصة ف نهاية القِ 
ابَ ا ََكنَ  ه ثالث حركت  أو أكث.تَوَّ  ، بمد 

َُ رَِضيًّاه ف َو صوتِ  تمُ خ    -ة نَ : بهمز أو هاء أو 
ٌ
 .-ولكنه خطأ

بهع     لَِفاُت الََّّ
َ
 :األ
  -قِف  الو   ِف إاَل  ُت ثبُ نَه ال ي  إِ  ن حيُث مِ -ض و  العِ  د  م  بِ  ُق لح  ويُ 

َ
 .عبه اُت الََّّ فَ لِ األ

ا، وُت  كمات  ىلع رواية حفص  ف سبعِ  ألفات   وه سبعُ   ،ذف وصال  تثبت وقف 
، وه وضع دائرة قائمة  مةوقد وضع هلا عال ،ست اللُف ف ذلك بدال  عن يشء  ولي

 وه: ۢ هكذا: ،مستطيلة خايلة الوسط
نَا   -1

َ
نَا  : حيث وردت، َو:أ

َ
ا  أ َِ ِينَ بَِطارِدِ  َو ه   ٱَّلَّ نُو ا َِ   .َءا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

مه.  الُقَراء، وأَما سببه فضعيٌف; لقدن
واة َن مِ لة فألمرين: أَن هل سبب ا; وهو اهلمز، ون جعله ف املدود الفرعيَ وم          -وهو: ورش-ن الرن

ه أكث من حركتني.  من يُمدن
ا ءٗ ، وبِنَا ءٗ ، وإِنَشا ءٗ ومنه الوقف ىلع َو:  (1) فنِقُف عليه بألف  بعد اهلمز، هكذا:  ,َِ

ا َءا ,بَِنا َءا, إِنَشا َءا ُع ف اْلط  بني ألفني ، ولم تكتب العرب اللف; لنَها ال جت  م  َِ
; ِلعروِض  ُيَعد   وَّلُمتجاوريِن،  ال   اللف. املدن ف ما تقَدم بد 

 :ثن من مد الِعو ضويُست        
 .انوين ألف  ض الَ و  ع  ال نُ وفإننا نقف عليها بهاء  ساكنة  ، ةً حَ رَ َو:  ،الأنيث الوقُف ىلع هاءِ       
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ُ ُهَو  لَّ ِكنَّا  الكهف: سورة : ف لَّ ِكنَّا   -2 ۡشِ  ٱْللَّ
ُ
ِ َوََّل  أ ِ   اُ َربِّ َحٗدا بَِربِّ

َ
 .٣٨ أ

نُونَا   -3 ِ الحزاب: سورة : ف ٱلظ  ِ َوَتُظن وَن ب نُونَا   ٱْللَّ   .ُهنَالَِك  ١٠ ٱلظ 
َطۡعَنا تََنا  َيُقولُوَن َي لَيۡ : الحزابسورة  : فٱلرَُّاوََّل   -4

َ
َ  أ َطعۡ  ٱْللَّ

َ
ه  ٦٦ ٱلرَُّاوََّل   َناَوأ   .َوقَالُوا

بِيََل   -5 َطعۡ  :الحزابسورة  : فٱلََّّ
َ
ه َربَّنَا  إِنَّا  أ َضل ونَا َوُكََبَا َءنَا َااَدَتنَا نَاَوقَالُوا

َ
 فَأ

بِيََل     .َربَّنَآ َءاتِِهم ٦٧ ٱلََّّ
عۡ  :اإلنسانسورة  : ف(2) َاَل َََِّله  -6

َ
َۡ َاَل َِّ  لِلَۡك فِرِينَ  َتۡدنَاإِنَّا  أ

َ
 .٤ وََاعرًِيا َل َٗل ََله َوأ

ِن نِيَة  أَِب ِهمَويَُطاُف َعلَيۡ اإلنسان: سورة  ف: (1)قََوارِيَرا   -5 ة   ِِّ ۡكَواب   فِضَّ
َ
 َوأ

 .١٥ َرا  قََوارِي ََكنَۡ  
لَةِ  ِ د  الصِّ َِ: 

ِ و مدر خاصر ه ِ يِت الَ  (4)يمِ هاء الَض  (3)ةِلَ صِ ب  .(5)ِب ائِ ر الغ  كَ ذ  المُ  دِ فر  لمُ  ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  (1)  وهو: احلذف. -كما سيأِت-ولا فيها وجه آخر وقف 

ه ان، وهو قوهل: الو،، أما املوضع اثلَ وهو املوضع  (2) ُروَها َتۡقِديٗرا قََوارِيَرا ة  قَدَّ ، ١٦ِِن فِضَّ
ا. ف ألُفه وصال  ووقف   فتُحذ 

لة: فال يثبت إاَل ف الوصل; فذلا ُسم   (3)  ، ويُشَتط أن تكون هاُء الَضمي واقعة  بني متحركني.بالص 
ع  قبلها كٌَّس أو ياٌء ساكنٌة فحينئذ  تكَّس، ويوز والصل ف حركِة هاِء الَض        ق   َ مي الَضم، إال أن 

، كما ف رواية حفص  عن عصم: إبقاؤها ىلع أصِلها ِمن الَض  نََّى نِيهُ م 
َ
ا  أ َِ  ،[63:لكهف]ا َو

َ َع َهَد َعلَۡيُه  [ ، فقد قرأ بالضم  ىلع الصل[11:الفتح]ٱْللَّ  .99 : صـفيدبغية املست. ]وات باع 
مي، فتُوصل بياء  مدية  مي فيثبت هلا ما يثبت هلاء الَض تلحق هاء الَض  ۦَه ِذهِ  كمة هاء :تنبيه     

تُُكم ۦ  إِنَّ َه ِذهِ ، نَلَُكوَننَّ  ۦَه ِذهِ إذا وقع بعدها متحرك، َو: َِّ
ُ
.أ

اِِلَهَو: كت، ، وهاء السَ يَنتَهِ الصلية: َو: اهلاء فخرج بذلك: ( 4) َِ. 
َلَٰٓئَِك ۡقهِ َويَتَّ  ...: َويُنَبَّه إَل كمة      وه

ُ
ؤها بإساكن القاف، وكَّس [52]الور: فَأ ر  ق   َ ا  ، فإَن حفص 

ر مِ   ن كَّس القاف، أو ِصلِة اهلاء.اهلاء دون صلة، فل يُحذ 
ن  بِها عن اْلالق  (5) ، وق د  يُك  مائر املخلوقني  ذا ف ض   [3:ْص]ال. ََكَن تَوَّابَ ا ۥهُ إِنَّ ، ف َو: ه 



         أحكام المد   

 

53 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

ل ،  اءاهل فُتوص  ۥ  ف املصحف واو صغية، َو:  هاورامُ بواو إن كنت مضمومة   .َوثَاقَُه
ل بياء إن كنت مكسورة ،   .بِهِۦف ياء صغية معكوسة، َو: صح  ف المُ  هاورامُ وتُوص 

 :املفيدف 969ت ييبقا، اإلمام الط  
ه  ََََُل ال  َفَتِص

َ
َََََواٍو أ ِ ََََاَء ب ََََاَه  وه َُِي

 
ََََرَّ   ًَََََل إَِذا ُ َ ََََاَوصه ََََده َوِِلَ  ا  قَ

 
 
 
 
 

لةلِ وَ  ِ ِ الصِّ  :انِ َّمَ قِ  مدِّ
 

: هو أن يأِت بعد (2)مد صلة كربى
، َو:  ۥ  اهلاء همُز قطع  َحدٞ  َوثَاقَُه

َ
 .أ

: وهو إذا لم يأت (1)مد صلة صغرى 
، َو:  َوَرا ءَ  كَِت بَُهۥ بعد اهلاء همُز قطع 

ه  ,َظۡهرِهِۦ تُوا
ُ
ه  بِهِۦ َوأ تََش بِٗها ُِ. 

ِ الصلة فيهِِ  (3)المَّتثنيات وأِا الممات  :ن ِدِّ
رأ: موضعها: :كمةال  كيف ُتق 
. رأ بضم  ق  تُ  [5 الزمر:] لَُكۡم   يَۡرَضهُ   دون صلة 
 .مع صلة   رأ بكَّس  ق  تُ  [69 الفرقان:] ُ َهانًا فِيهِۦ
رِۡجهۡ 

َ
َخاهُ  أ

َ
 باإلساكن. أرُتق   [36 :والشعراء ،111العراف: ] َوأ

لۡقِهۡ فَ 
َ
 باإلساكن. أرُتق   [23المل: ] إَِِلِۡهمۡ  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّد  (1) م  َُ   .أربع أو مخس حركت -من طريق الشاطبية-وُيلحق باملد اجلائز املنفصل; لكونه 

ّد إال بمقدار حركتني. (2) م  َُ  وُيلحق باملد الصل; لكونه ال 

رِۡجهۡ إساكن:  ووجه (3)
َ
لۡقِهۡ  ,أ

َ
جِري  الوصُل مرى الوقِف، وه ف : محال  ىلع الوقف،أقواٌ،، منها، فَأ

ُ
أ

 لغة ِمن لغات العرب.
 :تفتهف  منودي : أصلها: يرضاه، وحفص ال يصل اهلاء إذا سبقت بساكن، قا، السَ يَۡرَضهُ   - 

َََِذفه  َََص  وَُح َََُه َحفه عه َِ َََا   فِيَََهِ ُ َهانً
 

جَِل َاَاِكٍن ُحَِذفه يَرهَضهه لَُكمه  
َ
 ِِنه أ

 
 
 
 

بو شامة  ،اُ َهانً  فِيهِۦوأما  -
 
ا، ق ا،  أ لة تطويل اللَفظ إسماع  للخلق : ف و جه صلِته  قصد بالِصّ

 ، والصل ف هذا كه الرواية والليق.ما أوعد به العايص
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 ِِ  :ائعة فيهن األخطاء الشَّ و
، وخلُط صوتها بغنة، ف َو: ا، وعدم إخالصها حركة   ۥإِنَّهُ  إضعاف اهلاء خمرج 

ابَ    .اََكَن تَوَّ

مُ  :أقَّامٍ  ثَلثةِإَل  األصليةَ  المدودَ  بَعُض الُمَصنِِّفي قََّّ  

 
 
 

 
 

 

همَ  ِعِّ ال  :د  الهَفره
ِعِّ  هَمد  الهَفره . بسبب اجتماِع ما كن هو  :ال  حرف املد بهمز  أو سكون 

 ه ف الصل مدودٌ  ةُ يَ عِ ر  ود الف  دُ ، فالمُ الصل   د  ن الم  عِ  هِ عِ لفرن  ;ايًّ عِ ره فَ م وسُ 
 .(1)ىلع سبب (2)هافت زيادتُ أصلية توقَ 

ه  ِ  د  مَ ال  :زِ مه الهَ  بِ بَ ََّ َ
 

ه  ه  ُب اجِ الوَ  د  مَ ال  :لصِ تَّ مُ ال
هُمتَِّصل هَمد  الَواِجُب ال به ف كمة  واحدة ،  ٌل ِص تَ همٌز مُ  املد   أن يأِت بعد حرِف  :هو ال

 .ء  و  اُ , ُء  ٱلُۡمِس   ,ءَ آشَ َو: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يادة( 1) ، كلواجب املتصل، أو جائزة ، كبقَية املدود  ، أوزملاَل ك الزمة   سواء كنت هذه الز  واجبة 
 ف.، بتْصن 212صـ :الحاكمالفرعَية. 

ُد املبالغة ف الَ وهما سببان لفظيان: اهلمز، والسن ( 2) ، وهو قص  ِف، كمد  كون، وهناك سبب معنوير
ُ ََّل  إَِل َه إَِّلَّ  ,ََّل  إَِل َه إَِّلَّ ُهَو الافية ف كمة الوحيد، َو:  ََّل  العظيم ف ََّل  إَِل َه  ,ٱْللَّ

نَ  إِّلَّ 
َ
 ، والكهما ف الطيبة.ََّل ريۡب الربئة، ف َو:  ، وكمد   أ

 :ما يثبت ف الوصل فقط
َو: ، الصلة مد

اۥَوَلُ  َِ. 
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ِ ِف  زِ م  اله  بِ  د  الم   رِف ح   ا،ِ ص  ت  ; اِل ًَل صِ تَّ ُِ وُسم   .ة  د  احِ و   ة  م   ك 
 :بمقدار مدن ويُ 
 ، واملختار أربع حركت.، من طريق الشاطبيةربع أو مخس حركتأ

: اجلزري ابنُ قا، 
هُ املتَ  قْص   عُت تتبَ  ف قراءة  صحيحة  وال شاَذة ، بل رأيت الص  صل فلم أجد 

ه  .(2)بمد 
ا-ه ه لم يُقرأ بوأنَ  ،قْص املتصل جوازِ  عدمُ : َكم ابن اجلزري  ديفيُ و ، (1)مطلق 
َ الطبيع; وّلا مقدار  ه ىلعىلع زيادتِ  جاع منعقدٌ اإل وأنَ  ِ  .بًااجِ وَ  ُامِّ

 :مقدمتهف  قا، اإلمام ابن اجلزري 
َََب   ََََزةِ إِ  :َوَواِج ََََل َهمه َََاَء َقبه  نه َج

 
تَِّصًََََََل   َََََةِ  ُِ َََََا بِِكلهَم  إِنه مُجَِع

 
 
 
 
 

ه   :لصِ فَ نه المُ  ائزُ الَ  د  مَ ال

هَمد  اَلائُز الُمنهَفِصل أخرى  كمة   أو،   واهلمزُ  كمة   آخر   املد   ن حرُف أن يكو :هو ال
ۡشِ ، َو:تليها

ُ
ِ   اُ َوََّل  أ َحدٗ بَِربِّ

َ
نفُ قُو  و ،ا أ

َ
ه أ  (3)ًَل صِ فَ نه ُِ م وسُ  ،ََُّكمۡ ا

 
 نَ ; ِل

 .واهلمز ف كمة أخرى ،املد ف كمةحرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/315: النرش( 1)
، القرآن يُقرئكن  وقد تقَدم ف باب اللحن أَن ابن مسعود  (2) َما : الرجل فقرأ رجال  ۞إِنَّ

َدَق ُ   ل ة   آءِ لِلُۡفَقرَ  ٱلصَّ [ ُمر س  ا،   ،]بدون مد  ق  ُعود   اب نُ  ف  س  ا: م  ا م  ذ  ك  ق   ه 
 
اأ ِنيه 

 
أ ، ... اَليِبن  ر 

ا أَن و  اب املد  الواجب املتصل.احلديث أصٌل ف بتقدم أيض 
نتُمۡ ومنه:  (3)

َ
َها ،َهَُٰٓؤََّل ءِ  ,َهَٰٓأ ي 

َ
لَن ها: ، فهو ف الرسم متصٌل وف احلكم منفصٌل َيَٰٓأ

صا، احلكم، وهو: أن يكون ، وُيعرَب عنه باالنف، فهما كمتان منفصلتانللتنبيه، و يا: للنداء
 حرف املد  واللني حمذوف ا ف الرسم ثابت ا ف اللفظ.

 .1/233: هداية القاري. هلاء الكناية، ومليم اجلمعلحق به مد الصلة ويُ       
ا  َها ُؤمُ وليس منه:        واجٌب  -فيها-، فاملدن وه بمعن: ُخذوافاهلاء من أصِل الكمة وبن ي ِته 

= 
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 ر أربع حركت.واملختا ،(2)اطبيةن طريق الشَ ، مِ أربع أو مخس حركت :بمقدار مدن ويُ 
  :تفتهف قا، اإلمام اجلمزورين 

َََ َََدٌّ َوقَ َِ َََائِز   َََله َوََج  َصه  إِنه فُِص
 

ََََله   َََََذا الُمنهَفِص ٍََََة َوَه  ُكٌّ بِِكلهَم
 
 
 
 
 

 ِِ ه  ائعةِ ن األخطاء الشَّ و ِ  دِِّ مَ ف ال  :زمه ه الهَ ي اببُ اَّلَّ
، والواجب ىلع القارئ تشديد اهلمز أو تسهيله بعد ا  نطُقه حرف املد  حُمَقق 

ا بال تشديد. ِلس   س 
 :عمدة الُمفيدف 643السخاوين  يلع بن عبدالصمد قا، اإلمام

رِ  فه ُِ ا  دًّ َِ  ًطاََّل َكهَِّب ا َّجويَد 
 

  
َ
َدَّ فِيَهِ لَأ َِ ا ََّل  َِ دَّ  َِ  (2)َوانِ وه 
 
 
 
 
 

َََزةً  ََدٍِّ َهمه َِ َََد  َُعه َد  ِ ََدِّ ن تَُش
َ
و أ
َ
 أ
 

وه أنه تَلُوَا الرَف ََكلََّّ  
َ
 انِ رَ كه أ

 

  :ةظَ حَ ََل  ُ 
 التَس   اَءةِ القِرَ  ةِ دَ َجوه ن أَن مِ  -قك اهللوفَ -اعلم 

ُ
ويُة ف مقادير املدود، فإن ُكن ت  تقرأ

صلة ف باملد أربع حركت في نب يِغ أن تكون كن املدود املتَ  -مثال  -الواجب  املتصل  
 .. .بنفس املقدار، وهكذا. -أي: ف القراءة املتصلة-قراءتك 
 بني -هنا- فرق وال، واملقدار احلكم ف املتساوية الحاكم جيع ف عمر  وهذا
اجلائز، وكذا ما  مع الواجب اجتماع وكذا، مع اجلائز واجلائز مع الواجب، الواجب

 سوية ف مقاديرها.سيأِت معنا من املدود العارضة، فينبيغ التَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .متصل
ا القْص ( 1) تَب ىلع وجه القْص الطيبة; لكن من طريق -املدن بمقدار حركتني-وفيه أيض  ، ويَت 

ن الفيق، وقد ن مراعتها حىت ال يصل الَ أموٌر ال بَد مِ  ا منها ووضعنا هل جدوال  يُبنَي  ذكر  طريق 
 آخر الكتاب.ُملحق  ف  اطبيةالشَ اْلالف بينه وبني طريق 

 .39: لوان: اسم فاعل  ِمن الوين; بمعن الَضع ِف. صـرشح نونية السخاويقا، ف:  (2)
مور: لسان العربقا، ف: 

ُ
عما، وال

 
ُة ِف ال َت   نا: الف  ن ،الو  ع ُف ابل د  نا: ض   .415/ 15 .واَلوان والو 
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 :مقدمتهف  قا، اإلمام ابن اجلزرين 
............................................. 
 

  ِ َََََريِه َََََُظ ِف نَِظ َََََهِ  َواللَّفه  َكِمثهلِ
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 :ََّبب الَّكون المد

 :َع نوعي كونالَّ  
 

 
   

ه  زم د  مَ ال  :الَلَّ

ه  ف حاليت  االزم   اسكون  حرٌف ساكن (2)بعد حرف املدِ  أن يأِت   :هو زمالَلَّ  د  مَ ال
َٰٓفَّ  ِ وَ ، َو: (1)الوصل والوقف م   ،ٱلصَّ  .الَ 

دن بمقدار ست حركت  زمةِ دود الاَل المُ  يعُ مَجِ وَ   .عند جيع القراءُتم 

ازِ  ََّل مِِّ اُ و   :ينأل رَ  ًِ
 عند عَمة الُقَراء.حركت  ه سّت د  للزوم م   -1
ا.السكون وصال   :وهو ،هوللزوم سببِ  -2   ووقف 

 :متهمقدف  قا، اإلمام ابن اجلزري 
ََََل  ََاءَ  إِنه  :زِم  فَ ََدَ  َج ََرهِف  َُعه ََدِّ  َح َِ 
 

ِ  َاََاِكنُ   وِل  ,َحََالَيه  ُيَمََدِّ َوبََِالط 
 
 
 
 
 

ه  أقَّامُ    :زمالَلَّ  د  مَ ال
دن الاَلزم إىل قسمني:ي نو  قسُم الم 
 كّم. -1
 وحرّف. -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ف فاتة: مر عيوزاد بعُضهم: أو بعد حرف اللني; يلدخل  لفظ  ( 1)  يم، والشورى، حا، إشباع املد 

، فإن لم  -أي: حرف املد، واحلرف الساكن-ىلع أن يكونا ( 2) ف كمة  واحدة ، أو ف حرف  واحد 
ِ  ٱۡلَۡمدُ َوقَاََّل حذُف حرف املد، َو:  -وجب-يكونا ف كمة  واحدة  تعنَي  َحاِِضِي  ,ْلِلَّ

َراِم   ٱلَۡمَِّۡجدِ  لَو ةِ  ٱلُۡمقِيِم وَ ، ٱۡلَ  .215: صـالحاكم .ٱلصَّ

اّلي ال ينفك عن احلرف  هو:و
 الوصل والوقف. ف حاليِت 

 

ع رِض للحرف حا، اهو: و  َ ّلي 
 فارقه حا، الوصل.الوقف ويُ 

 

 ضرِ َعَ  َّلزم



         أحكام المد   

 

59 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

 

 

 

، فيصي مموع أقسامه أربعة أقسام.  وينقسم كر منهما إىل خم َفف  ومث َقل 
  :تفتهف  1213 كن حًيا ، اإلمام اجلمزورين قا

ََََامُ  قهََّ
َ
ََََمه - زِمٍ ََّل  أ يهِه ََََهه  -َلَ َبَع ره

َ
 :أ

 
 

َََََك   ََََهه  ,ِكهََََِمٌّ  َوتِله َع َِ يِفٌّ  ََََره  وََح
 
 
 
 
 

َََََاِلَ  َََََف   :ُهَم َََََُل  ,ُُمَفَّ َثقَّ ُِ 
 

  ِ َََََََُل  َفَهََََََِذه َبَعَََََََة  ُتَفصَّ ره
َ
 أ

 
 
 
 
 

 

 
 

ه  ه  المم   زمالَلَّ  د  مَ ال  :ُل قَّ ثَ مُ ال
ه  زِ مَ ال

ه  ِم  الَمِ  مُ د  الَلَّ فيما  مدغمٌ  ساكنٌ  رٌف أن يأِت  بعد حرف املد ح :هو ُل قَّ ثَ مُ ال
ةُ ف كمة واحدة، َو:  -أي: مشدد- بعده ا خَّ ةُ , ٱلصَّ َِّ ا   .ٱلطَّ

ًَل ، واحدة لكون حرف املد والسكون ف كمة   ;ايًّ مِ َكِ  ِمّ سُ و ثقَّ ; لكون الساكن ِو
 .-أي: مشدد-د مدغٌم بعد حرف امل

ه        ُف َم  المُ َالم زمالَلَّ  د  مَ ال  :خفَّ
ه  ُف مَ ال زم المم  الُمخفَّ  مدغم  غي رف ساكن أن يأِت  بعد حرف املد ح :هو د  الَلَّ

ال  ف سورة يونس ف موضعني َءآلَٰٔۡـنَ : َوف كمة  واحدة ،  -أي: خمفف- فيما بعده
 .لكريما ثالث هلما ف القرآن

ِ  م  سُ  ِ  ;ايًّ مِ َك ًفاا تقَدم، م  ل . غ  د  ي مُ غ   د  الم   ِف ر  ح   د  ع  ب   ِن اكِ السَ  ; لكونِ وُُمفَّ  م 
زمُ   هَمد  الَلَّ ُل َريِف  اله َال ال   :ُمثَقَّ
ه  زِ مَ ال

هو: أن يُوجد حرٌف ف فواتح بعض السور، هجاؤه  (2)ُل قَّ ثَ يف  المُ ره الَ  مُ د  الَلَّ
، واثلالُث مدغمٌ ىلع ثالثة أ : ف احلرف اّلي بعده، َو (1)حرف، أوسطها حرف مد 

م  ن: ني مِ ، والس  ال م  : نالالم مِ   .طَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يس  ، و[1]القلم:ٱلَۡقلَمِ ن   وَ  والون عند من أدغم، ف: ،وينحْص وجوده ف الالم والسني (1)
 .[2-1]يس: ٢ ٱۡلَِكيمِ  ٱلُۡقۡرَءانِ وَ  ١

ِف.( 2) خ 
ُ
ِهر وما أ ظ 

ُ
 فيخرج ما أ
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ر ِف: ِملُها ِف ح  و ابِط، ُنع  ث ُة ض  ِف  الُمث َقِل ث ال  د  الاَلِزِم احل ر  ُح ذ لِك: ِف الم   رش 

   الاَلم:  
ُل  وَّ
َ
َُ األ ِ اب ا :الضَّ ا احل  ِهج  ذ  : لـ ـاـ ـم.ـُء ه  ُرف  ح 

 
ثِة أ  ر ِف ىلع   ث ال 

َُ الَّاِن  ِ اب ، و ُهو:  :الضَّ د  ر ُف م  ث ِة، ح  ِذهِ اثلاَل  ُط ه  و س 
 
لُِف أ

َ
 .األ

َُ الَّالُِث  ِ اب :  :الضَّ ا و ُهو  ِظ: ِميم. الِميمُ اثلَاِلُث ِمن ه  ه، وِه  الِميُم ِمن ل ف  ا ب ع د  ٌم فِم   َ  ُمد 
 
 
ـي م ََّلمه ِلف  أ  م 

 

د ِغم ت  ِف اثلَاِنية.
ُ
 ف الِميُم الوىل  أ

ًَل  ،ورن فواتح السن مِ  لكون حرف املد والسكون ف حرف   ;ايًّ فِ ره حَ م وسُ  ثقَّ : ِو
ا.  لكونه  مدغم 

ه  ُف الريف   زمالَلَّ  د  مَ ال  :الُمخفَّ
ه  زِ مَ ال

ف فواتح بعض السور، هجاؤه  هو: أن يُوجد حرٌف  يف  الُمخفَّفره الَ  مُ د  الَلَّ
، واثلالث ساكٌن غي مدغم  ف احلرف اّلي  ىلع ثالثة أحرف، أوسطها حرف مد 

 .ق   ن: مِ  قاف :بعده، َو

ًفا ملا تقَدم ذكُره، ;ايًّ فِ ره حَ  م  وسُ   .ه غي مدغم  : لكونِ وُُمفَّ
لِ  ِف والُمثَقَّ َ الُمَخفَّ َُيه ُق  مه. ُحُصوُ، هو  :إِذًا فَالهَفره د  ِم و ع   اإلد َغ 

رَب عنه بـ: مد  اهلجاء. -بقسميه-والاَلزم احلرّف  د إاَل ف أوائل السور، وُيع   ال يُوج 
 فقا،: تفتهف 1213 كن حًيا وقد ْلَص ما سبق  ذكُره اإلمام اجلمزورين 

َََإِنه  َََةٍ  فَ َََُكون   بِِكلهَم َََعه  نِ ُا َتَم  اجه
 
 

ََعه   ََرهِف  َِ ََدٍِّ  َح ََوَ  َِ ََعه  َفهه ََِمٌّ َوَق  ِكه
 
 
 
 
 

وه 
َ
ََََََل  ِف  أ ََََُروِف  ِثِِّ ثُ َََََدا اُل  وُِج
 

ََََد    ََََُطهُ  َوالَم َََََدا وَاه يِفٌّ بَ ََََره  فََح
 
 
 
 
 

َََََاِلَ  َََََل   ُهَم َثقَّ َََََا إِنه  ُِ َم َِ ده
ُ
 أ

 
 

َََََف    َغَما ُكٌّ  َُمَفَّ َََََده َََََمه يُ َ  إَِذا ل
 
 
 
 

1       2       3 
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 :ةظَ حَ ََل  ُ 
 :هما ,وجهان (1)وبابه َءآلَٰٔۡـنَ  :َيوز ف كمة 

، داُ، اإلب -1 .- بعش  المُ  مع املدِّ : إبدا، اهلمزة اثلانية حرف  مد ّ  ِسّت حركت 
 وال مدَ بني بني، أي: بني اهلمزة وبني اللف، اثلانية : نُطُق اهلمزة سهيُل والتَ  -2

 فيه، والوجهان صحيحان مقروٌء بهما حلفص من طريق الشاطبية.
ُ ٱ ١ ال م   :األوجه الائزة ف (2)ناكة آل عمراف ْللَّ

: 
 :وجهان ميم: ولا ف لفظ (3)امليم فتحُ  يُب 

 ، أي: فتحة امليم.ه: عدم االعتداد باحلركة العارضةتُ بمقدار ست حركت، وعلَ  املدن  -
 ه: االعتداد باحلركة العارضة.تُ بمقدار حركتني، وعلَ  واملدن  -

اإلشباع ىلع الصل تعنَي  ال م  هذين الوجهني عند الوصل، فإذا ُوقِف  ىلع  وحملن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َكَرۡينِ  ف يونس، موضعان َءآلَٰۡٔـنَ  وه ثالث كمات ف ستة مواضع: (1) موضعان ف  َءا َّلَّ
ُ  النعام، بِهِۦ ، ويلحق به: َءآلَٰۡٔـنَ يُعرب عنها بـ: باب  ،ف يونس، والمل َءا ْللَّ
ۡحر ِ  .، عند أِب عمرو وأِب جعفرَءا لَِّّ

ُ بعُضهم عن املد ف هذه الكمات بـ: مِدّ الفرق: فبه يُفَرُق بني االستفهاِم و رِبّ  اْلرِب.وُيع 

هيل فيها بـ  وسيأِت ذكره مرة أخرى ف احلروف الفرعية. ،; لوجوِد وجه آخر، وهو: اإلبدا،التسهيل اجلائزوعن التَس 

َحََِّب  ١ ال م  : وُيلحق به فاتة سورة العنكبوت (2)
َ
.عند ورش  خاَصة ٱنلَّاُس أ

 

وثرت الفتحة للتخلص : قا، احلْصي  (3)
ُ
وه -ساكنني ىلع الكَّسة من القاء الوإنما أ

لكون الفتحة وسيلة إىل تفخيم لفظ اجلاللة، وإنما ُقِصد تفخيُمه يلتالءم   -ف الخلص الصل
 .221: صـالحاكم. مع تفخيم معناه

فلو ، وقا،: واملقصود تفخيمها للتعظيم فأوثر الفتح ّللك ...: وقا، اإلمام القسطالن      
لطائف  .لقاء الساكنني لواىل ثالث متجانسات، فحركوا بالفتحكَّسنا امليم الخية ال

 .1595/ 4: اإلشارات
: كَّسة امليم الوىل، وايلاء اليت ه أخت املتجانساتالثة والفتُح أخفن احلركت، واملقصود باثل      

 الكَّسة، وكَّسة امليم الخية.
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 .(2)إذ ال موجب لغيه
 ِِ  :زمالَلَّ  دِِّ ن األخطاء الشائعة ف المَ و

زيادته فوق مقدارِه: فبعض الاس يزيدون ف حركت املد الالزم حىت  -
 ي مّدوه بمقدار ثمان حركت.

ا، والصحيح: -  نُطُق احلرف املشَدد اّلي بعد حرف املد ضعيف 
ا  أنه ال بَد فيه من قَُوة َس السامع أنه ي سمُع حرف ا مشدد  غط  حىت ُيِ بوزن -ض 

 .(1)حرفني، مع مالحظة عدم املبالغة ف ذلك

 :ورِ َالَّ  فََواتِِح   ِف ِّت الَّ  وُف رُ الُ  
 ك  ع  م  س   ق  ر  ط  عت بقوهلم: ُج ، عرش حرف ا ةأربعه  ورِ الَّ  فََواتِِح   ِف ِّت الَّ  وُف رُ الُ 

ا هل  ِسر ن  ، أو: هح  ي  ِص الَ  ع  ط  عك  ، أو: صن حِكيم ق  ط  ن ق  ي ا م  ق ع ت  ِصل ُه سح  ، وقد و 
 ف تسع  وعرشين سورة .
 ا يهَ لَ عَ  مِ الََكَ  ةَص ََل وخُ 

َ
 ا ََعَ هَ نَّ أ

َ
  امٍ ََّ قه  أ

َ
 :ةٍ عَ بَ ره أ

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .221: صـالحاكم (1)
غط عليه وُيع َوض عن ذلك بالغنِة، وسيأِت مزيُد َكم ىلع اَلرب ف فإن كن حرف  غنة  فال ض (2)

 مبحث خيصه ف آخر الكتاب.

، وُينَبه إىل: أَن هذه احلروف وردت ف اللغة مقصورة  املد الطبيّع احلرفّ ُعرب   عن املد فيها بـ (3)
; فِهجاؤها َع حرفي مقصورة ، اَل طا، وطاء، ولم ت رِد ف القرآن إ َو: -أي: مهموزة-وممدودة  

 :969ت، قا، الطييّب -وهو خطاٌ شائعٌ -وال ي ِصحن ختمها بهمز 
ُر َوَرده    ِكه ِ بَِها اَّلِّ  َولَُغُة الَقَصه

 
 ........................................... 

 
 

 

 

ها اللقاء ال (4) شبع مدن
ُ
ها ست ا; إجراء  هلا مرى حروف املد فأ ا لكون ايلاء ساكننيمدن ها أربع  ، ومدن

 مفتوح ما قبلها فصارت حرف لني.

ما يمد ست حركت، 
وه:  ،وحروفه سبعة

 (.انقص لكم)

 ،اا ال يمد مطلق  م
 (.األلف) وهو:

 ا،أو ستً  اما يمد أربع  

 .(4)(عيهو: )و
 ست حركت. :واملقدم

 ،وما يمد حركتني
وه:  ،وحروفه مخسة

 . ((3)رهُ طَ  حِّ )



         أحكام المد   

 

33 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

 

ا اإلمام اجلمزورين   قا،:ف تفتهف  1213 كن حًيا وقد ْلَص  هذا أيض 
َََََوره َوالَََََلَّ  َل الَّ  وَّ

َ
يِف  أ َََََره  زُِم اله

 
 

َََََ نِ وُُجََََوُدهُ َويِف َثَمََََانٍ    ََصه َا ه
 
 
 
 
 

 (َكمه َعَََّله َنَقَصه )ََيهَمُعَها ُحُروُف 
 

  ِ ََيه َه ُ ُذو وَجه ََيه ََصه  ,وََع َخ
َ
ََوُل أ  والط 

 
 
 
 
 

ََل  ا ِاََو  اَلَرهِف الَ  َِ لَِفه  ِث ََّل َو
َ
 أ

 
 

ا َطبِيعِ   ََََدًّ َِ هُ  ََََد  ََََفه َفَم لِ
ُ
ََََا أ  يًّ

 
 
 
 
 

َََََوره  َََََواتِِح الَّ  ََََا ِف فَ يهًض
َ
 َوَذاَا أ

 
 

ََِظ   ََاهِرٍ ) :ِف لَفه ََ (َحٍِّ َط َ ََِد ا ه  ََصه َقَ
 
 
 
 
 

َبَََعه َعَََ ره
َ
َمَََُع الهَفََََواتَِح األ  َشه ََوَيجه

 
نه َقَطعهََك )  َِ ا  ً ََتَهره  (ِصلهُه ُاَحريه  َذا اشه

 
 
 
 
 

 

 :ونكُ للَّ   ُض ارِ العَ الَمد  
َ   :هو (2)ُكونالَعارُِض للَّ    اعرض   اكون  سُ ساكٌن  حرٌف  املدِّ  حرِف  بعد   ع  ق  أن 

ۡكنُونٍ  ,ٱۡلَابِ  ,ٱلَۡع لَِميَ َو:  ،للوقِف  َِ. 

 ِِ ، حا، الوقف ىلع آخر الكمة، وأما حا، (1)حركتان أو أربع أو ست :هدِِّ َِ  ارُ دَ قه و
; لسقوط سبِبه ، وهو: السكون وصلها فيُمدن بمقدار حركتني ىلع أنه مدر طبيعر

 العارض.
 :تفتهف 1213كن حًيا  قا، اإلمام اجلمزورين 

َََُل  ِِثه ََََرَض  إِنه  (3)َذا َو َََُكونُ  َع  الَّ 
 
 

ًفَََا  ََََتعِيُ  ,َتعهلَُمَََونَ ) :َكََََ َوقه  (نََّه
 
 
 
 
 

 ; ِلُعروِض سب ِبه ف الوقف، وهو: السكون.ًضارِ َعَ وُسِمّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/335: نرشهعرَب  عنه اإلمام ابن اجلزرّي بـ: )املد للسكون العارض(. ف:  (1)
ِ القَ  هُ جه فوَ ( 2) : من أجل عروض السكون; فال يُعتّد به; لَن الوقف يوز فيه القاء الساكنني َصه

ا، فاستُغين  ع ، مطلق  َ هُ جه وَ وَ ن املد  : الجتماع الساكنني مع مالحظة عروضه فُحَط عن ا َّوا 
ا،  ا وسط  . اعبَ شه اْلِ  هُ جه وَ وَ الصل، وأعطي  حكم  : محال  ىلع املد  الالزم جبامع السكون ف ك 

 .1/316: اهلداية
 العارُض للسكون. -ف جواز املد والقْص-أي: مثُل اجلائز املنفصل ( 3)
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 : َلحظة
الصوت وترعيده ف املدود الُمؤد ي إىل تويلد ائعة تمويج ن الخطاء الشَ مِ 

 .(2)فينطقونها: تعلمو ُوُون، وليس هذا من الَتجيع اجلائز َتعهلَُمونَ  حروف، َو:

وتِ فَائَدة َحوه   :َل َطبََقاِت الصَّ
يكث االنتقا، بني تيل; ولنَه تقَدم ذكر طبقات الصوت ف الالكم عن مراتب الََت 

فما تكرر  ن هيال سيما ف املدود، أردنا اتَضاح ذلك وتبيقراءة ف ال طبقات الصوت
 .تقرر
فإن ع ال  جوابًا:وإن ع ال ُسم   قراًرا: إن اخنفض ُسم  هل طبقات،  وتلَص فا 

 .جواب الواب: أكث ُسَم 
فال  -كحروف املِدّ والُغَناِت -الواحد احلرف ِضمن إن كن ف ف :ن حكِمهماوأِا عَ 

 .(1)، واهلل أعلمفال بأس به حرف إىل حرفن ذلك موز، وإن كن ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن الََتجيع اجلائز:ذكر أهل العلم أَن مِ  (1)
ا.  -1  ما يصل للشخص حا، قراءته القرآن متأثر 
 .-أي: ىلع يشء يتحرك-وما يصل هل حا، قراءته وهو ىلع دابة  -2 

 .43: صـالجويد املصور (2)
ت الرمحة فينبيغ ىلع القارئ أن يقرأ آيا :-حفظه اهلل-قا، شيخنا الشيخ إيهاب فكري  :فائدة    

والبرشى بما يُويِح بهذه املعان، وينبيغ أن يقرأ آيات الهديد والوعيد بما يُفيد هذا املعن، وينبيغ 
 أن يقرأ اليات اليت فيها استفهام إنكاري أو استفهام توبييخ بطريقة  تمل هذا املعن إىل السامع.

املطلوب فيها هو تريك  القرآن بأنَ ولعَل هذا كّه يندرج تت قو، السلف ف وصف تالوة       
كوا به القلوبالقلوب، كما ورد ف ذلك قوهل:  ر   .و ح 

وهو من سادات ُقَراء املسلمني، فعن  فقد ورد ذلك من َكم الصحاِب اجلليل ابن مسعود       
ِكوا به القلوب اهلل:: قا، عبدإبراهيم قا،  .1/13يهيق: للب السنن الكربى. اقرؤوا القرآن وحرِّ

وا القرآن كهِذِّ الشعراهلل: وعن الشعيب قا،: قا، عبد       وقفوا عند  ,وَّل تنثوه نَث القَل ,َّل تهذِّ
 .256/ 2: مصنف ابن أِب شيبة. وحركوا به القلوب ,عجائبه

= 
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ِ  دِّ َِ   :ياللِّ
دِّ اللِِّي َِ:   َ َو:  للوقف، اعرض   سكون ا كنٌ اس حرٌف  نياللّ  بعد حرِف  ع  ق  هو أن 

 .قَُريۡش ,َخوۡف ,قَۡوَل  ,ٱۡلَيِۡ  
ِ دِِّ َِ  ارُ دَ قه ِِ   بمقدار حركتني أو أربع أو ست. مدن يُ  :ه

 :تَنهبِيه
ّد الل نيال يمد  ا م  ساكٌن،  بعدهجاء إن الوقف  حا،   مدن يُ  بل، (2)حا، الوصل مطلق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ا يندرج تت ما ورد ف قوهل        ن لَّمه َيتَغنَّ بالقرآنِ : ولعَله أيض  َِ  .. رواه ابلخاري عن أِب هريرة ليس ِِنَّا 
هلا أثٌر كبي ف تريك قلب  غة الطقيةالّصبغة اليت َب أن نشي إيلها بقولا: فهذه الّصب      

ا ف  او ُت الُقَراء ف هذا تفاوت ا كبي ا مما يعكس الفاوت الكبي أيض  السامع بمعان القرآن، وي ت ف 
 تأثر السامعني هلم.

. ىف  أَن االطالع ىلع تفسي القرآن ومعرفِة معانيِه تُفيد ف هذا المر فائدة  كبيةوال خي         
 .65-64صـ :ف جتويد القرآن لطائف

؟ أم ال؟  (1) ّد وصال  م  َُ  اختُلف ف حرف اللني هل 
 .255: صـالبْصة. بعُض ما ف حروِف املد   ِن المدِِّ ف حروِف اللَنِي : قا، مكّ       
ا يسي ا بقدر الطبع وقَدروه : وقا، املرصف        ... وذلك لن حرف اللني ف الوصل يمد مد 

ا ويضبُط هذا املشافهُة ... أجع القائلون بمّده ىلع: أنَه دون  بأنه دون الطبيع د  م  ....أي: بم 
 .311-1/319: هداية القاري ,21: صـ:اإلضاءة. ألف  )أي: أقّل من حركتني(

  : َلحظة    
إذا اجتمع ف القراءة املتصلة مدر عرض للسكون، ومد لني فيلزم أن يكون اللني أقّل أو      

 .225: صـحلية الالوة، ، بتْصف يسي355: صـالجويد املصوريساوي العارض،
، وىلع: َب  َريۡ ، إذا ُوقف ىلع: تَّقِيَ مُ   لِِّلۡ ُهدٗ  فِيهِ   َب  ََّل َريۡ  ٱلِۡكَت ُب َذ لَِك َو قوهل تعاىل:      

 .ُمتَّقِيَ لِِّلۡ 
:ني شيئان فيُمَداالل   د  يُستثن من م    :فائدة      ن وصال 

، َو: -                      .ءَي  شَ  ,ةءَ و  اَ  ,ةئَ ي  هَ اللني املهموز عند ورش 
ق  ع  والشورى:  ,ص  ع  ك هي: ف فاتة مريم: عنيلفظ: -                َّ.  
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 .وهو: وقوع الساكن بعده-ط ; الختال، الرَش بُِمَصۡيِطر ,َعلَۡيِهمفال مَد ف َو: 

 :ِقارنة بي المد العارض للَّكون وِد اللي
 مد اللني املد العارض للسكون وجه املقارنة

 السكون العارض. كون العارض.الس السبب

ا املقدار  .6أو  4أو  2 .6أو  4أو  2 وقف 
 ال يُمّد. حركتني ىلع أنَه طبيعّ  وصال  

 حرف لني. حرف مد. احلرف
ۡكنُونٍ  ,ٱلَۡع لَِميَ  املثا،  .قَۡوَل  ,ٱۡلَيِۡ   .َِ
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،  ن سبب  ىلع حرفمِ  أكثُ  تمعُ قد ي وال خيلو ذلك أن يكون أحُدهما مد  واحد 
ِر، وترتيب املدود مِ   نظمها قاعدة   ن حيث القوة والَضعف يكوُن ِوفق  أقوى ِمن الخ 

 :لئلهف  1429ت  شحاته السمنودي بن الشيخ إبراهيم
 
َ
ََأ ه وَ قه ََ  ال ََفَ  ,م  زِ ََّل  :ودِ دُ ُم ََا اتَّ َم  له َص
 
 

َََ ,ض  ارِ َعَََفَ    له دَ َبَََفَ  ,الٍ َصَََفِ و انه ذُ فَ
 
 
 
 
 

َِ بَ بَ اَ وَ  َذَ دٍِّ إِ ََََََََا  َِ  ادَ ََََََا وُجِ ا 
 
 

  نَّ إِ فََََ 
َ
ََأ َََوَ قَه ِ بَ بَ   الََّّ  ادَ رَ َفََََانه  يه

 
 
 
 
 

 فَ 
َ
ثم  ،ثم املنفصل ،ثم العارض للسكون ،ثم الواجب املتصل ،زمالاَل  :ودَ دُ   المُ قوَ أ

 .(2)مد ابلد،
ِمُل  أقواها ُل مِ ع  فإننا نُ  حرف ِدٍِّ واحدٍ ىلع  ن سبب  مِ  أكثفإذا اجتمع   أضعفهاوُنه 

دٍِّ ، فإن كن ف الضعف ىلع حسب الَتتيب السابق َِ ِمل  بمقدار القوى أو  زيادة  ع 
ُ
أ

تبار الضعف بمقدار  أقَل مِ  يادة عليه، وال يوز اع   :فمثال  ن مقدار القوى، الز 
ِِِّ ءَ : جتمع ف كمةا -1 ىلع حرف  زِ م اهلمدن ق  وهو ت   :ابلد، سببا مد: سبُب  يَ آ

لنه  ;بعد حرف املد، فنقدم الالزم الالزم ميجء السكون :الالزم وهو املد، وسبُب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فائدة (1)
ه ) -   ، ولإلجاِع ىلع مقداِر مد   (حركت.6وإنما كن الالزُم أقوى املدوِد: لإلجاِع ىلع زيادتِه ىلع الطبيع 
ه. -   ، وعدِم االتفاِق ىلع مقداِر مد   ويليه ف القَوِة املتصُل: لإلجاِع ىلع زيادتِه ىلع الطبيع 
رى.ويليه ف الق -   ِله ىلع الالزِم من جهة  أخ  ، وحلم   وِة العارُض للسكوِن: جلواِز قِْصه من جهة 
رى  -   ِله ىلع املتصِل من جهة  أخ  ، وحلم  وإنما كن -ويليه ف القوِة املنفصُل: جلواِز قِْصه من جهة 

ل  املنفصُل ىلع املتصلِ  َدم  أن العارُض أقوى من املنفصِل; لنه حمموٌ، ىلع الالزِم، ومُحِ ، وت ق 
 الالزم  أقوى من املتصِل.

ِه للك  القراِء  -    ا.-ويليه ابلدُ،: لق ْص  حلية بتْصف،  361: صـالجويد املصور إال ورش 
 .221: صـالالوة
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 .حركت 6 ، فيمدأقوى من ابلد،
َمآءَ اجتمع ف كمة:  -2 ا- الََّّ ب ب ا  -وال يكون ذلك إاَل ف اهلمز املتطرف وقف  س 

، سبُب الواجب املتصل: وهو ميجء اهلمز بعد حرف املد، د ّ وسبُب العارض  م 
مَ للسكون: وهو ميجء السكون بعد حرف املد، فلنا ف:  4 املد بمقدار ءَ آالََّّ

حركت إعماال  6 حركت إعماال  للمتصل، واملد 5 حركت إعماال  للسببني، واملد
القوى ف  ىلعأضعف  من الُمتصل إال أَن فيه زيادة العارُض للعارض; وإن كن 

ع   ;املقدار
ُ
كون; لَن مقحركتني مل، وال يُمدن بمقدار فأ دار باعتبار ُعروِض السن

 واهلل أعلم. القْص أقَل من مقدار القوى،
مة ف المثلة التية: أ بَاُهمۡ عمل القاعدة الُمتقد 

َ
و ءِ  ,وََجا ُءو  أ ، َورِئَا ءَ  ,ٱلَّ 

 .َشنَئَانُ 
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 فّ احلر

 العارض للسكون
 .ٱلشَّ هِِدينَ  َو:

 اهلمز

 .قَُريۡش َو: اللني

 

عض السور، هو: أن يُوجد حرٌف ف فواتح ب
 ، هجاؤه ىلع ثالثة أحرف، أوسطها حرف مد 
واثلالُث مدغٌم ف احلرف اّلي بعده، َو: 

 والسني من:  الالم من:

 

هو أن يأِت  بعد حرف 
 رف ساكن مدغمٌ املد ح

 -أي: مشدد- فيما بعده
مة واحدة، َو: ف ك
َِّ ٱلطَّ ، ةُ ا خَّ ٱلصَّ   .ةُ ا 

 

 احلرف

 الواجب املتصل اجلائز املنفصل الزمسكون  عرضسكون 
 

 السكون

 العارض للسكون
 

 اللني
 

 الكمّ 

 املد الالزم

هو أن يأِت بعد حرف املد 
همٌز متصل به ف كمة  واحدة ، 

 َو:

هو أن يقع بعد حرف اللني 

 نحو: عارض  للوقف، سكون  

ۡ قُرَ  ,فوۡ خَ  ,َل وۡ قَ  , ِ يۡ ٱۡلَ   شي

هو أن يقع بعد حرف املد واللني 
َو:  للوقف، عرٌض  سكونٌ 

 

الزم ف حاليت  اكونهو ما جاء فيه بعد حرف املد 
َٰٓ وَ ، َو: الوصل والوقف م  ا ِ فَّ  ٱلصَّ  ومجيع، لَ 

دن بمقدار   .ست حركتاملدود الالزمة ُتم 

 خمفف مثقل خمفف

 مثقل
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مباحث هذا  ن أهم  مِ  -ن الصفاتخمارج احلروف، وما سيأِت مِ - املبحثهذا 
ن تلََّق  املشايخ املهرة وم  قيق للحرف، وال يُدرِك ذلك إاَل فِبِه يُعرف املّيان الَ  ،العلم

 ن أفواه عرفيه.يه مِ عنهم، فاحرص ىلع تلق  
 :رائيتهف  325ت اْلاقانن  أبو مزاحم موىس اإلمامقا، 

نَِهِ  ُه َعنه َحَِدِّ َوزه َرهَف ََّل َُتهرِجه  زِِن اله
 
 

فهَضَِل ا 
َ
ِِنه أ رِ 

كه  لََِبِِّ فََوزهُن ُحُروِف اَِّلِّ
 
 
 
 
 

 :تهعمدف   643 السخاوين  يلع بن عبدالصمد وقا، اإلمام
 ِ ََله ل ََ ِف ره َح ََ ان  يَ ِِ ََََل فَ ََااغِ طَ  ُك  تَ  ًي
 
 

ه  َِّسَ َُُمهَََ ُك  تََََََّل وَ  ,يَََهِ فِ    نِ ايَ َِمَََال
 
 
 
 
 

 :تهمقدمف  333ت وقا، اإلمام ابن اجلزرّي 
َََََيهِهمُ  َََََب  َعلَ َََََتَّمُ  وإذه َواِج  وُ َ

 
 

 َََ ََََل ال ُ ََقبه ًَّل ش  وَّ
َ
َََوا وِع أ نه َيعهلَُم

َ
 أ

 
 
 
 
 

َََََفاتِ  ِ ََََُروِف َوالصِّ ُ ََََارَِج اله  َُمَ
 
 

َََََاتِ   َََََِح الل َغ فهَص
َ
َََََوا بِأ  ِِلَلهفُِظ

 
 
 
 
 

 بأفصح اللغات. ق  ط  خمارج احلروف والصفات ن   ن  ق  ن أت  فم  
ِ  ة  َِ دِِّ قَ ُِ   َ ذَ هَ ل  :ابا اله
: اسٌم ملاكن خ جُ رَ خه والمَ ، خمرج :عج جُ ارِ خَ المَ   روج اليَشء.لغة 
ٌ  فإن كن للحرف :  املاكن أو املوِضع اّلي ينشأ منه احلرف،ًحاََل طِ واصه   ينتِه حّي 

ٌ  ا، وإن لم يكنحمققً املخرج كن  -مد عليهت  ع  َ  - إيله مد ت  ع  َ  -  ينتِه إيلههل حِّيّ
 اجلوف. وهو ا;ر  مقدَ خرج كن امل، -عليه
 .ر  أو مقدَ  وت املعتمد ىلع خمرج حمقق  َص ال: هو واصطَلًحا الَطرف، :لغة   فره الَ و
حرف ، ادخإو هديدتش احلرف أو نيسكتعرف بها خمرج احلرف: يُ  يتالَ ريقة لَط وا

ا أو ال، ، حركة   ي  عليه بأ متحرك    كنوت انقطع الَص  حيُث فسواء  كن احلرُف همز 
َقُق، َو خمرجه  .ّب ، أب  أ :الُمح 

حرف  َي أ يهدخل علتُ ف -حروف املد اثلالثةوه - ار  قدَ مُ  هخمرجُ إن كن أّما 
 ،تناسبه، واستمع هل جتده ينته بانتهاء اهلواء اْلارج من جوف الفم ركة  متحرك  ِب
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 ، وسيأِت بيان ذلك وتوضيحه.(2)وبُ ، اب  ، ِب مثل:
 ذكرها:  يَتددوقبل اْلوِض ف تفاصيل هذا ابلاب العظيم، نتعَرُف ىلع مصطلحات 

 ن الّرئتني بشلك  طبيّع.: هو اهلواُء اْلارُج مِ َفسانلَّ  -
وت - أو ما - : هو اهلواُء اْلارُج من الّرئتني، املتمّوُج بسبِب تصادِم جسمنيالصَّ

ر عيُعرَبُ عنه بـ ل عأو تباعدهما  ،الق   .(1)ما و باهزتاز جسم  أ ،الق 
 .فقط واحد   ل ىلع خمرج  م  ت  : هو ما اش  الزيئ ج اخلاصِّ رَ خه المَ  -
 .وه اْلمسة الِت ذكرها فأكث ل ىلع خمرج  م  ت  هو ما اش   :ئيسج الرَّ رَ خه المَ  -

 :ةفصيلية اخلاصَّ اختَلف العلماء ف عدد المخارج ا َّ 
ا علماءالاختلف   ة:فصيلية اْلاَص الَ عدد املخارج  ف قديم 

 .اخمرج   شاتة عة املخارج اْلاَص  أنَ  :إىل ذهب سيبويه والشاطيبف -
ىلع خمارج  -حروف املد :وه- ترج منه اليت هعوا حروف  أسقطوا اجلوف، ووزَ ف

أخرى، فجعلوا اللف املدية مع اهلمز من أقص احللق، وايلاء املدية مع غي املدية 
 .من وسط اللسان، والواو املدية مع غي املدية من الشفتني

 .اخمرج   أربعة عشة املخارج اْلاَص  أنَ  :إىل وذهب الفراء، وقطرب، واجلريم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طُقه; بل املراد  هذا أن يتهد القارئ ف تديد املخارج ىلع حسب ما توَصل إيله نن  ع  وليس م  ( 1)
ه بتطبيق ما ذكره العلماء ف هذا ابلاب، فإن طابق نطُقه قو،  العلماء  رئأن خيترب القا خمارج 

ه بالر    ياضة حىت تستقيم خمارُجه.فحسن، وإال فعليه أن يأخذ  نفس 

 :بعض العلماءقا، ( 2)
، ن داخل اإلنسان، إن كن مسموع  فهو صوٌت وإاَل ف الس  هو اهلواء اْلارج مِ ف  اعلم أَن الَ 

 .وت إن اعتمد ىلع خمرج حمقق أو مقدر  فهو حرٌف وإاَل فال  والَص 
متحركة  فبالباعد، وإن  تصادم، وإن كنساكنة  خرجت بالَ  تفاحلروف أصوات، فإن كن     

ا وسيأِت موَض  ،كنت حروف  مد  فباهزتاز الوتار الصوتية  إن شاء اهلل.-ح 
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ا- أسقطوا اجلوفف ترج منه كملذهب السابق،  عوا احلروف اليت، ووزَ -أيض 
 ، وهو طرف اللسان،واحد   الالم، والون، والراء ترج من خمرج  عليه فجعلوا وزادوا 

  من عرشة.اللسان ثمانية بدال   وبذلك جعلوا خمارج
اْلليل بن  هو املختار، ونُِسب  إىل -يهم ابن اجلزرومن-اجلمهور إيله ذهب وما  -
 .(2)اخمرج   عشَ  ابعةَ املخارج اْلاصة  أنَ الفراهيدي:  أمحد

مف  زري قا، ابن اجل  :تهمقد 
َََ َََبهَعَة َع َََارُِج اُلَََروِف َا  َشه ََُمَ

 
 

ََََََبه   َت ََََِن اخه َِ ََََاُرهُ  ِ  َيهَت  ََعَ اَّله
 
 
 
 
 

 :يوالروف العربية تنقَّم إَل قَّم
 

:ون املعروفة، وسنبدأ بالالكم عنوه احلروف التسعة والعرش    ها أوال 
، كما تنقسم خمارج احلروف الصلية إىل قسمني: خمارج رئيسة، وخمارج تفصيلية

 :، وإيلك بيانهامخسة خمارجواملخارج الرئيسة  ،مرَ 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ف الُمحققني: أَن لإلم ذكر بعض( 1) ِهُم خالف  ما شُ  ُمعجمهام اْلليل َكم  ف  ر عنه ف مذهِبه هِ َُ
: معجم العني. ثَم الراء والالم والون من حّي   واحد: نهمالفصيلية، و ف عدد املخارج

1/41 -42. 
ا-وهذه عبارة كفية إلخراجه مما نُسب  إيله; إذ  أنه        ح عن العدد املنسوب -أيض   .إيله لم يُْص 
ا ُمستِقاًل،  ولعَل سبب نسبة العلماء ذلك إيله: جعِله اجلوف       امليَّس ف علم ، واهلل أعلمخمرج 

 .بتْصف 41: صـالجويد

 ةٌ يَ عِ ر  حروف ف    

 ُمرج رئيس : :الشفتان :اللَّان :اللق :الوف
 

 :صليةاألروف ال :األول القَّم
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، وهو خمرج رئيس، يشتمل ىلع لق والفماحل -جتويفأي: - خالء :هو (2)فوه الَ 
 .تفصيل   خاص   خمرج  

والواو  ،اكنة املفتوح ما قبلها: اللف السَ هو املَد اثلاَلثة حروفوخيرج منه 
 .اكنة املكسور ما قبلهااكنة املضموم ما قبلها، وايلاء السَ السَ 

مف  زريقا، ابن اجل  :تهمقد 
 ِ َََوهِف له ل َََف   :َج لِ

َ
تَ  أ خه

ُ
 َوِه  ,اَهَََاوأ

 
 

َََََتيِه   َََََواءِ تَنه ََََدٍِّ للهَه َِ  ُحََََُروُف 
 
 
 
 
 

 :تَنهبِيه
بقت فإن سُ  ،للحرف اّلي قبلها تابعة   بل تكون َتقيق  بوال  بتفخيم   ُف وص  ال تُ  اللُف 

 .(1)وََحاَل : َو ،قتقِ رُ  بقت ِبرف مرقق  وإن سُ  ,قَاَل ، َو: متخِ فُ  مفخم   ِبرف  
 :1429ت  وديمنن السَ  مامقا، اإل 

ََلِ  هوَصه وهُم ََكل لََِفه  ,َوالََرَّ
َ
 َوتَتهَبََُع األ

 
 

ا َقبهلََهَا  لَِفه  ,َِ
ُ
ِ أ َغَنِّ

َُس ِف اله  َوالهَعكه
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا إىل الفم: ا كنت مادَ ولمَ  (1) د  ِعّ ُة احلرف ه الَصوت اّلي هو اهلواء اْلارج من داخل الّرئة ُمتص 
در، كر ما هو أقرب إىل ما يل الَص عتباِر الَصوت، فقّدموا ف اّل  رتَب العلماء خمارج احلروف با

 .51: صـالحاكم، 31: صـاملنح الفكريةثم اّلي يليه، وهكذا... . 
هو: اعتبار الصوت، ولم  -وهو مذهب اجلمهور-فالسبب ف هذا الَتتيب املشهور ف املخارج      

ر إىل قامة اإلنسان، وإال لاكن أوَ   ، املخارج الشفتني.يُنظ 
 بالف تسمية املخارج فِه باعتبار وضعها الصل، فُجِعل القص: البعد مما يل الصدر.      

 .نرشه، ثَم تراجع عنه ف تمهيدهكن اإلمام ابن اجلزري يرى ترقيق اللف وإن سبقها مفخم ف  (2)
 من وهو- نرشه ف نفُسه اجلزري ابنُ  العالمةُ  عليه نَص  وقد :الصفاقس  اإلمام قا،      

 قد يشءٌ  فهو املفخمة; احلروف بعد -أي: اللف-بَتقيقها  قا، نم   إنَ  وقا،: -ألَف ما أحسن
 املحققون. الئمة عليه ر دَ  وقد أحد، إيله يسبقه ولم فيه، و ِهم

 ف ما فالصواب وابللوغ، ثةاحلدا سن ف ، ألَفه اجلزري ابن توايلف أَو، نمِ  اَلمهيدو      
 .41: صـتنبيه الغافلني. املوفق واهلل ،المهيد ف ما ىلع ال عليه واَلعويل ،النرش

ر هَمخه  :اَلوف :األول جُ ال
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 ِِ  :ن األخطاء الشائعة ف نطق حروف الوفو
ت م - وتِها خ  َنة، ف َو:  أو هاء أو بهمزة ص  ۡغَن  َُ

َ
 .فَأ

 جاورت إن سيما ال ،-يع أحواهلاوالواو ال تُفَخم ف ج-املدية  الواو تفخيم -
ۡرُصوٞص املفخم، ف َو:  َِّ . 

َر أَن اللف  تابعٌة للحرِف اّلي قبلها، ومِ  - ترقيقها ف موضع ن الخطاء فيها: م 
ونَ ، ف َو: الفخيم  ,بِٱلَۡب ِطلِ  الَتقيق، ف َو: موضع ف ، وتفخيمهاَخ ِِلُ
َس ِطريُ 

َ
ۡصَح ُب  ,أ

َ
 .أ
(2)ةُ نَ خَ نه اخلَ 

 ف الغنة دخو،: ه أو، بغنة   مرشبة   النف نمِ  احلروف إخراج :
 . فقط ونوالن  امليم: موضعان هلا ةنَ فالغُ  موضعها، غي

 .احلركت إتمام عدم: َغبل ا اْلنخنة وسبب
 .والضم والكَّس الفتح بإخالص: منها صخلن والَ 

 للتخلص ِمن اْلنخنةخطوات  مدروسة   -حفظه اهلل-الغوثان  الشيخذكر وقد 
 وه كما يل: ،ف حروف املد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا دون مصطلح )اْلنخنة( قا، 69: صـعلم الجويد (1) ، بتْصف، وقد نَبه عنها العلماء قديم 
ا: إعطاء الغنة لغي حروفها، بعد أن حَذر عدة تذيرات ومنه  1151تاإلمام املرعيشن 

ا لغنة الون، ومن  كما يفعله بعُض الاس ف ايلاء املدية والواو املدية ف مثل: نستعني ... تبع 
فإن سكنت ايلاء وانكَّس ما قبلها، أو سكنت الواو : 455تقبله قا، اإلمام اإلندراِبن 

 .وانضم ما قبلها، أشبعتها من غي غنة، َو: يؤمنون...
 :فقا،  1113تومن الخطاء احلاصلة ف أداء حروف املد ما ذكره اإلمام الصفاقس       

ه  :َو ،نيلو مها إذا تكررت وكن الو، حرف مدإدَغ :ومنها ه وََعِملُوا نُوا َِ ِيٱ ,َءا  ,يُوَۡاوُِس  َّلَّ
ه وَ  ه َوقُتِلُوا ه ٱ ,َق تَلُوا وا ه وَ  ۡصَِبُ ه َوَرابُِطوا ُقوٱَوَصابُِروا ه تَّ َ ٱ ا َ   ;واإلدَغم ف مثل هذا ال يوز ،ْللَّ  ر  ق  ولم 

ُ
به  أ

ن هذا مِ وترج  ،فتجده يشدد الواو اثلان وهو عالمة اإلدَغم ،ن الاس يفعلهمِ  ، وكثيأحدٌ 
تنبيه  .دغم وهو ال يشعرأن لم يفعل ذلك وم   ،من املد واللنياملحذور بإعطاء الواو الو، حقه 

 ِت ذكره ف الالكم ىلع املتماثلني.، وسيأ93-39الغافلني: صـ
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و  انطق لفظ  -1
ُ
و   أ

ُ
و   أ

ُ
 ال  عَدة مَرات، مُ  أ

 
ا أ  :وُهما -ي ِتمن بِهما الَضم  -ين ر  م  حظ 

ا.ضمن الَشفتني جي   -  د 
 إىل المام قدر الُمستطاع. الَشفتني مّط  -
ا يدك عن فمك، و -2 خرىأمسك أنفك بسَبابتيك ُمباعد 

ُ
و انطق مَرة  أ

ُ
و أ

ُ
أ

و
ُ
دون شائبة  الواو خرجت أيت  ، فإن ر  ، والحظ الفرق بني احلالة الوىل واثلَانيةأ

َنة; فِه صحيحة، وإن رأيتها خرجت  ك غيُ نطق   ُمرشبة  بُغَنة خمنونة فاعلم أنَ  َُ
 :ايلةصحيح، فأعد املحاولة مَرة  أخرى، فإن جنحت فانطلق إىل اْلطوة الَ 

ه جَ قبُل:  احلروف إىل كمات واصنع ما صنعت   ي  َ   -3  .وفَآءُ ،آُءوا
ُ ج فتدرَب ىلع:تدرَ  -4 ه قَال ه نَََصُ ،وا  .وا
ه وف اْلطوة الخية تدَرب ىلع:  -5 ُنوا َِ ه ،َءا -ها ، ستجدُ َيُظن ونَ ،قَاُ وا

. -بإذن اهلل  جيدة صافية 
: فعلت ف الواو: انطق أوَ وافعل ف ايلاء واللف مثل ما  ، إِي  ال  ، إِي  ، ثَم: إِي 

ِِنِيَ ، ثَم: َق نِتِيَ  ،ِدقِيَ َص    .َع لِِميَ ،ُ ۡؤ
 .ِمن الواو وايلاءأسهل  -ونطقها مشوبة  بُغَنة هالطوهو خ  -والمر ف اللف 

م إعطائها حقها ،وأَما ِمن حيث انفتاح الفمِ  ا ن رى عد  ا م  ِمن إخالص  فكثي 
 الفتح.

إىل  مدروسٌة مَربٌة فالزتم بها، فال يُنتقل ِمن خطوة املذكورة اْلطوات وهذه
 .(2)وضبطها إاَل بعد إتقانها غيها



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتْصف.69: صـعلم الجويد (1)
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 كيفية نطق الروف
 :(2)ناحلروف العربَية هلا حاال

 ةً تحركِوأن تكون                               (1)ةً ااكن أن تكون           
بالصادم بني  احلرف الساكنُ  خيرجو   

 .(3)طقطرف عضِو الن 
بالباعد بني احلرف املتحرك خيرج و 

 طرف عضِو النطق.
احُب احلرف  املتحر   ، إن كن:وُيص   ك 

ا         ًِ  :(6)ِفتوًحا                       :(5) كَّوًرا                    :(4) ضمو
ا تاًما.خفُض    ضًما تاًما.الشفتني ضم   فض  ا فتحُ  الفِكّ السفل خ  ا خالص   .(7)الفِم ف تح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ءُة وال تتضح إال بإتمام احلركتن الروس الُمِهَمة، فال ت ظهُر القراويلُعلم أن هذا الرس مِ  (1)
بُغية . خمرِجه ىلع غط  الَض  توجُب  خروِجه حا،   للحرِف  ت ع رُِض  كيفَية :ُعِرّف السكون بـ (2)

 عبارة: وصناعة   لغة  - واإلساكن: الضباُع  اإلمامُ  وقا، . بتْصف،64-63: صـ:املستفيد
ِريغِ  عن  .45: صـاإلضاءة. اثلالث احلركت من احلرِف  ت ف 

 : أمران هذا من ويُستثن   (3)
 .الصوتية الوتار باهزتاز ترج فِه: املد حروف -      
 .الطق عضوِ  طرف بني لباعدبا ترج فِه: القلقلة وحروف -      
 : املخارج  املحَققة.طرف ُعضِو الطقون ع ين بقولا:       

ط   الشفتني، انضمام تُو ِجب خروجه حا، للحرف ت ع ِرُض  كيفية بـ: ُعر ف  الضم (4) ويتمن بأمرين: م 
 الشفتني، وجعلهما ىلع هيئة الائرة.

 ب اخنفاض الفك السفل.جِ و  للحرف حا، خروجه تُ  ُض رِ ع  ة ت  كيفيَ  بـ: الكَّسُعر ف   (5)

     ب انفتاح الفم.جِ و  للحرف حا، خروجه تُ  ُض رِ ع  ة ت  كيفيَ  بـ: الفتحُعِرّف   (6)
، قا، اإلمام  (5) ا عند الطق باحلرف حُمَرك  ا دقيق  وقد وصف  علماؤنا هيئة  الَشفتنِي وصف 

ث  احل ر  : 462ت عبدالوهاب القرطيبن  د  ت ُه ح  م  م  ِم، فإذا ض  لُهَن بالف  م  ُت اثلاَلُث إنَما ع  ك 
ث  الفتُح، وف حاِ، تريِك احلرف بالضم   د  ث  الكَُّس، ومىت فتحت ه ح  د  ت ُه ح  ، وإذا كَّس  الضمن

ا ف حالة  واحدة ،.. ا لِلَصوِت ىلع خمرِج احلرِف و ضاًما شفتي ِه مع  .من  غِي يكوُن الاَلفُظ بِِه قاِطع 
= 
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 :املفيدف منظومته  969ت  قا، اإلمام أمحد الطييب
َََََا َََََُموٍم فَلََََََنه يَتِمَّ  َوُّك  َ ضه

 
ا  َََََمَّ ِ َض ََََََفَتيه َََََمِِّ الشَّ  بَِض

 إَِّلَّ
  ِ َِفََََاٍض لِلهَفََََمِ َوُذو انه  َفََََاٍض بِانه

 
َََمِ   َه َََالهَفتهِح افه ِ َََوُح ب ُت َمفه

ه َََتِم  َوال  يَ
 :منظومة تنبيهات ف الداء صاحُب قا،  

َََهُ  َت َه َوقه َََبِ رِيََََك َواضه َََِق ا َّحه ِ  َحقِّ
 

ََلَهه   ِم الَوهَص ََهه َََل َا ِِثه ََا  ََنه َدقِيًق  ُك
 :ةظَ حَ ََل  ُ  

ف الداء: عدم إخالص الكَّس فيُنطق بني بني،  ائعةِمَما يُنَبه هل أَن ِمن الخطاء الشَ 
 ... . ِِنُكمالَضم ف َو: عدم إخالص ، وكذا بِهَو: ف ، لفتحةأي: بني الكَّسة وا

ۡ ٱ، َو: -هأي: ضمن الشفتني حا، نطقِ -ومنها: إشمام احلرف الساكن   .تَقِيمَّۡ مُ ل
 .هِمن ذلك ك   -اهللوفقك -اختالسها، فاحذر  كذاوومنها: إشباع احلركت، 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .55: صـاملوضح ف الجويد. فصل  بينُهما
 :ذكُر هذا الرس هنا; لَن أصل  احلركت حروُف املد، كما قا، اإلمام الطييّب  ااُتحَّنَ وإنَما      

َََُروُف  إِذِ  ُ َََنه  إِنه  اله َََهه  تَُك َك  ُ َرَّ
 

ََََا  ُكَه َ ََََرجُ  يَشه َََلِ  َُمه صه
َ
َََهه  أ َرَك َ  اله

يه  
َ
َََرجُ  أ َََوا َُمه ه َََرجُ  وِ ال ََفه  َوَُمه لِ

َ
 األ

 
ََََاءُ   َ ََََا ِف  َواِله ِي َُمهرَِجَه ََََرِفه  اَّلَّ  ُع

فرد باب ا مستقال  للحركت اثلالث والسكون ف منظومة        
 
ق د أ ، وَضح ذلك وبيَنه، ااملفيدو 

اذكر الشاهد منه ف امللحق -إن شاء اهلل-وسيأِت   .، وما مَر فمن ابلاب املذكور أيض 
 َفَزعُ لۡ ٱ َيُۡزُنُهمُ  ََّل إن توالت حروٌف مضمومٌة فال إرجاع للشفتني أثناء  نُطِقها، َو: :قاعدة      

تمرن الَضمن ف احلروِف املضمومِة الُمتوايلة; لعدم وجوِد ُمغايِر  [113:النبياء] ، بمعن: أنَه ي س 
 يستدع اإلرجاع إِذ اللكن مضموٌم.

إذا -فإنه يرجع شفتيه  يَّا يقَُص لَّان القارئ عن أدائه بوضوٍح إَّلَّ أن يكون الرف طرف     
عُ  قُۡل إرجاع  يسي ا للمخرج حىت يَتضح  احلرُف، فف َو:  -احتاج إىل ذلك

َ
ث ُقل  ن، فم  وذُ أ

 عدُم إرجاعهما، واهلل أعلم. واألصُل عليه إيضاح اّلا، أرجع شفتيه إرجاع  يسي ا للمخرج، 
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رجُ   هَمخه  :اللق :الَّان ال

ثالثة ، وهو خمرج رئيس يشتمل ىلع (2)والفم رةنج  اّلي بني احل   اجلزء :هو قاَلله 
 حروف، وه: خاصة، لستةخمارج 

 

                                                           
أي أقرب يشء إىل الصدر، وه 

رة منطق  -الوتار الصوتية-ة احل نج 

  (.(1)وخيرج منه: )اهلمزة، واهلاء

منطقة لسان املزمار مع اجلدار  
اْللف للحلق، وخيرج منه: 

  )العني، واحلاء(.

احلنك  هو أصل اللسان مع 
)الغني : وحروفه، اللحم

  واْلاء(.

متهف  زري قا، ابن اجل  :مقد 
 
َ
ََمَّ أِل ََُث ََقِ َقه ََ :ََص اَلله ََاءُ َهمه  ز  َه

 
 

ََََنه   ِِ ََََ َو ََََاءُ  :ِطهِ وََا ََََيه  َح  َفَع
 
 
 
 
 

َََاهُ  دهنَ
َ
َََا :أ  ............. ,َغَََيه  َخاؤَُه
 
 

 ............................................. 
 
 
 
 
 

 ِِ  :أقَص اللق حروف نطق ائعة فن األخطاء الشَّ و
ِبا،، وهذا ال يصح ا، مواهلاء وعدم تليصهما مما جاوره تفخيم اهلمزة -

ِ  َءارَ َو:  مفخم فوخاصة إذا كن قبلها حرف  ، وال سيما يُۡصَهرُ ، ينَ ٱَّلَّ
ُ ف لفظ اجلاللة،   .ٱْللَّ

، ف َو: الةٌ م  حىت ترج كأنها مُ  واهلمزة املبالغة ف ترقيق اهلاء -
 .رََءااَ ، وَُضَحى َها

نُ ، ف َو: امحا، سكونهأو اهلاء قلقلة اهلمزة  - َِ
ۡ
ِ ، يَأ  .َظۡهرِه

َلَٰٓئَِك ف َو: تشديد اهلمزة أو تسهيلها بعد حرف املد، - وه
ُ
َها ,أ ي 

َ
 ,َيَٰٓأ

َما ءِ ٱ ,َهَُٰٓؤََّل ءِ   .(3) .لََّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوهُل.واحل نجرة م (1)
 
 نه، وه أ

(2) .  اهلمزة: بانطباق الوترين الصوتيني، واهلاء: بانفتاحهما قليال 

وبعضهم يبالغ ف ذلك حىت تصي  ،تشديدها هُ ب  شِ  :ومنها: 1113تقا، اإلمام الصفاقس  (3)
= 

 :اللق واَ :اللق أدن :أقَص اللق
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 ِِ  :واَ اللق ائعة ف نطق حروفن األخطاء الشَّ و
تها ها رخوة وعدم االنتباه بلينيَ نطقأو  ،العني مع تفخيم ما جاورها تفخيم -

رها، ف َو: شددة  إذا كنت م  َتَقعَ ، ٱِۡلَتِيمَ  يَُدع  ،  أو اختالسها حا، تكرن
ۡرِض  َعَىَل 

َ
ۡصَح ُب  ، وتفخيم احلاء ف َو:ٱأۡل

َ
 .أ

ۡحََّنُ ا، ف َو: إن سكنتأو العني اء احل قلقلة -
َ
ۡعلَمُ ، أ

َ
 .أ

ه ٱۡعُبُدو، ٱۡحُكم، ف َو: شمام حروف وسط احللق إن سكنت بعد ضمإ -  .ا
 ِِ   :أدن اللق ائعة ف نطق حروفن األخطاء الشَّ و

 .ََّل تُزِۡغ قُلُوبَنَا، ف َو: دَغمها بالقاف أو نطقها قاف اإو الغنيقلقلة  -
 .رَ فَ غَ : َوف  ،ترقيق الغني إذا جاء بعدها حرف مرقق -
 ف َو:  ،ترقيق اْلاء إذا كنت بني مرققني -

َ
 .ذَ خَ أ



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

كث ما يقع ذلك بعد أو ،ال يشعر ها فيقع ف اْلطأ وهوويقصد فاعل ذلك تقيق   ،مشددة حقيقة  
َلَٰٓئَِك  :َو ،ملدا وه

ُ
َها ,أ ي 

َ
َما ءِ ٱ, َهَُٰٓؤََّل ءِ , َيَٰٓأ تنبيه . ، ومنها تسهيلها ف موضع الحقيقلََّّ

 .ف باب املدالنبيه ىلع ذلك ، وقد مَر 29-23: صـالغافلني
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رجُ  هَمخه  :نلَّاال :الثالَّ  ال

ثمانية عرش خيرج منه ، خاَصة خمارج عرشةخمرج رئيس، ويشتمل ىلع  (2)سانالل  
طِ  أق صاه،: تنحْص خمارُجه ف سان أجزاءلل  ، وحرف ا فِ  ،(1)هتوحاف   ه،ووس  ر   .هوط 

 :فأقَصاه فيه ُمرجان

 .سان مع احلنك اللحمّ أقص الل  ِمن : القاف ُمرج -
 .والعظمّ  حمسان مع احلنك اللَ أقص الل  ِمن  :الَكفُمرج  -

 :فيه ُمرج واحد وواطه

ِ -واِلاء َري المدية  ,والشي ,اليمُمرج  - ِ  ,ينيةاللِّ وسط ِمن : كةوالمتحرِّ
 احلنك الىلع.مع وسط سان الل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ة سبب ا ف إخراسان نعمٌة عظيمٌة مِ الل   (1) ج ن نعم اهلل تعاىل ىلع عباده; حيُث جعل هذه الع ض 
بدائع الصوات، وبها يتمن الفاهُم بني الاس ف حاجاتهم ايلومية، وه اللة اليت ترج أكث 

.  احلروف بواسطتها، ويكتمل جا، اللسان بوجود السنان تاَمة  صحيحة 
سن بك قبل ابلدء بمخارج اللسان معرفة أجزاء اللسان، وأقسام احلنك، وأسماء        ويُست ح 

ا للعالقة الوطيدة بها، فاحلروف اللَسانية يشَتك ف إخراجها ما سبق ذكُره، السنان وحفظه
حه. ه ل ذلك وتوض  ور الوضيحية فإنَها تُس  ح باالستعانة بالصن  وُينص 

ل عليك ضبط  السنان       ِهّ ا، وترتيب ا-ومما يُس  ا، وعدد  ُظ هذه البيات: -اسم   ِحف 
 : أبو زكريا الْصرصيقا،      
 ت  اَيَََََََباعِ رَ  وَ َّت َفََََََاله  اُت يَََََََّنِ ثَ 
 

 وَ  
َ
 اعُ ُرَبَََََ  ُكٌّ َّت َفَََََاله  اُب َيَََََنه أ
 وَ  

َ
ََََ نِ ع  َبََََره أ     ِاََََ مَّ ُثََََ ُك احِ وَ الضَّ
 

َََََوَ   َََََنِ احِ وَ طَ     ِف ِا َََََتِ انه ا َه  اعُ َف
 وَ  

َ
َََََ ذُ اِجَََََوَ انلَّ  نِ ع  َبَََََره أ َِ ِ  اٍض َمَََََا ل
 

َََرَِي اله ذَ إِ   َََا َع َََنه  عَ َّت َف َََا اره َه  اعُ َِتَ
 .53: صـ: الجويد املصور، 42: صـ: نهاية القو، املفيد 

 بتخفيف الفاء، واملقصود جانب اللسان.( 2)
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 :وحاَفتُه فيها ُمرجان
، لياضاس العُ لأل من الصفحة الاخلية اهاورمع ما ي اللسان ة: حافادالضَّ ُمرج  -

ا. ع  ا م   وترج ِمن إحدى احلافتني أو ِمن كتيِهم 
 العليا.  (2)ن الل ث ةمع ما ياذيه مِ  هأدَن حافيت اللسان إىل منته طرفِ : مالَلَّ ُمرج  -
 :ُمارج َخَّة فيه هطرفُ و
 ة.ث  ِلّ ال ف اللسان مع ما ياذيه منر  ن ط  : مِ ونانل  ُمرج  -
 - (1)ن جهة ظهرهللسان مِ : من طرف ااءالرَّ ُمرج  -

 
 أ

 
ِمن  سانِ الل   رِ ه  ىل ظ  إِ  ُل خ  د  ي: أ

 ة.ث  لِّ المع ما ياذيه من  -النونِ 
 : من طرف اللسان مع أصو، اثلنايا العليا.اءال وا َّ اء والَّ الطَّ ُمرج  -
: منته طرف اللسان مع أسفل الصفحة الاخلية ياي والزَّ اد والَِِّّ الصَّ ُمرج  -

 سفىل.للثنايا ال
 : طرف اللسان مع أطراف اثلنايا العليا.اءال والَّ اء واَّلَّ الظَّ ُمرج  -

مبي ن ا خمارج اللسان ف مُ زري قا، ابن اجل  :ِتهمقد 
ََاُف  ..................................  والهَق

 
 

 ََ قه
َ
ُق َأ ََوه ََاِن فَ ََََكُف  ,ََص اللََِِّّ ََمَّ اله  ُث
َََفُل   اه

َ
َُ  ,أ ََ هوَاه ََيُم  :َوال ََافَِج ََُي يَ ِ  الشِّ
 
 

َََادُ   َََا :َوالضَّ َََهِ إِذه َوِِلَ َََنه َحافَتِ ِِ 
 
 
 
 
 

َََََّل ا يه
َ
َََنه أ ِِ اَس  َ َََاَِضه َناَه وه ُيمه

َ
 ََّسَ أ

 
 

ََََََلَّمُ   َََََا :َوال َََََا لُِمنهَتَهاَه دهنَاَه
َ
 أ

 
 
 
 
 

ََونُ  ََوا :َوانل  َعلُ ََُ  اجه ََهِ َكه ََنه َطرهفِ ِِ 
 
 
 

ا  َََرَّ َََه :َوال َََظَ لِ  ۦيَُدانِي   رٍ هه
َ
َََده أ  ُل َخ

 
 
 
 
 

َََوَ  َََوَ  اُل الَّ و اءُ الطَّ َََِِ  :اتَ َََ هُ نه ِِ  نه و
 

ََله عُ   ََنَ ا الَّ َي ََ ,اايَ َََتِكنه  :ريُ فِ والصَّ  ُ َّه
ىَل   ََفه ِق الََّنايَََا الَّ  ََِِنه فَََوه َُه َو  ِِنَه

 
 

اُل َوثََََََا  َََََاُء َواَّلَّ  لِلهُعلهَيَََََا :َوالظَّ
 
 
 
 
 

ََََََا ََََََنه َطَرَفيهِهَم ِِ,............... 
................................ 
 
 

 .............................................
.... 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بت السنان.ن  ت فيه السنان، أو ه: م  ب  ك  ه: اللحم اّلي رُ  -بتخفيف اثلَاء- ةث  الل   (1)

 وظهر اللسان: صفحته اليت تل احلنك الىلع، أي: تقابله.  (2)
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 ِِ ِ  ائعة ف نطقن األخطاء الشَّ و   :َّانحروف اللِّ
، بل ال بَد من مكُ قَ لَ خَ ف مثل:  ،القاف بالاكف إذا كنتا متمعتنيإدَغم  -

 .تفخيم القاف وجهرِها وترقيق الاكف وهمِسها
 شائٌع، والقاف ،الطاءس: هم

ٌ
 نهما مهوران شديدان.أ :حيحوالَص  وهو خطأ

ه اء، َو: : الإذا جاورت خاصة   غي شديدة   خراج اجليم ضعيفة  إ -  ,َوٱۡجتَنِبُوا
ۡخَرجَ ني، َو: شأو ال

َ
 .رِۡجٞسه ني، َو: سأو ال ،ٱلرِِّۡجزَ اي، َو: زأو ال ،ُهۥ  َ َشۡط  أ

 .ونَ ئُ طَ يَ : َو ،إذا جاء بعدها مفخم ة  خاَص  تفخيم ايلاء -
، وال بَُد من مراعة اَ اإيَّ : َوف  ،دتد  شُ  إذا ايلاء م بيان تشديدعد -

ر  ِمن رخاوتها، و ذ  ُح   .ََّل ِشيَةَ  ,َوتَعِيََهافة، ف َو: ها وه خمفَ تشديدِ يل 
، فكثي ا ما نسمع إشمام الصاد ف َِو:الصاد حرف إخراج ف الشفتني إعما، -
لَو ةَ ٱ ،لصَّ لَِح  ِ ٱ  ، وكذا اجليم والشني.لصَّ

نايا العليا، سان مع أصو، اثلَ ن طرف الل  مِ  اءا، واثلَ اء واّلَ الَظ  إخراج -
، وال بَُد ِمن أن ن طرف اللسان مع أطراف اثلنايا العلياأنها ترج مِ  :حيحوالصَّ 

، حىت يمكن أن يراه اَلاظُر.  يربز اللسان قليال 
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رجُ   هَمخه ابع ال فتان :الرَّ  :الشَّ

 أربعة أحرف:خمرج رئيس، فيه خمرجان تفصيليان، خيرج منهما  (2)فتانالشَّ 
 فىل.فة السن نايا العليا مع باطن الشَ ن أطراف اثلَ : مِ الفاءُمرج  -
 فتني.الشَ  : ِمن بنيوالاء والميم الواوُمرج   -

 ضمام الَشفتني إىل المام.ن: بافالواو     
 .فتنيبانطباق الشَ  :والاء والميم     

مةف  زري قا، ابن اجل  :املقد 
َفهه  ....................... ِن الشَّ َُطه ِِنه   :َو

 
 

َراِف الََّنايََا  ََع اطه َِ ِفَهه َلُمََا فَالهَفَا   شه
  ِ َََََفَتيه ََََيهمُ  :لِلشَّ ِِ ََََاء   َََََواُو بَ ه  ال

 
 

 .............................................
....... 

... 
 

 :ةائدَ فَ 
 :الفرق بي الميم والاء

بني  ادقيق   اق  ر  خيرجان بانطباق الَشفتني; لكن هناك ف   وابلاء   تقَدم قريب ا أَن امليم  
 :(1)، وبيان ذلكَيةة، وامليم بر  ريَ فابلاء ِب    ،َك احلرفني

ر ٌف يل داخل الفم أَن للك  ِمن الَشفتني طرفني  ر   هوفي-، ط  ةُرُطوب ة وط  ر ٌف -او  ، وط 
ف اّلي يل داخل الفم، واملنطبق ف ; واملنطبق ف ابلاء الَطر  -وفيه جفاف-ة رش  يل الب  

 ة.رش  امليم الَطرف اّلي يل الب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشفتني هلما دوٌر كبٌي ف نطق جيع احلروف مفردة  كنت  يد أنَ إَن املتأمل ملخارج احلروف  (1)
هر دورهما بوضوح  عند توايل احلروف املتباينة ف احلركت، َو:  ، وي ظ  وَُهۡم لَُهۡم ُجنٞد أو متمعة 

ونَ  ََۡضُ ه الضم; ولكن ليس من حق احلرف الساكن الضم،    ، فاحلرف املضموم حقن
جع شفتيك إىل وضع اإلساكن وهذا يتاج إىل دربة  ومراس  ىلع يد معلم  فحينئذ عليك أن تر

، وال خيىف عليك ما هلذا المر مِ  : علم الجويدن أهمية ف تسني القراءة وتوضيحها. ماهر 
 حه ف درس كيفية نطق احلروف.يوضيني ذلك وتبم توقد تقدَ  ،. بتْصف33صـ:

 .63: صـ:الحاكم، 41: صـ:قو، املفيدنهاية ال،  135: صـ:جهد املقل( 2)



         مخارج الحروف   

 

115 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

َُ ، فتني ف ابلاء أقوى منه ف امليمانطباق الشَ و ، ُْل ص ، بالف ابلاءةنَ وتصحب امليم 
 :ايلجلدو، الَ اذلك ف 

 ابلاء امليم
 طب.ر  - : من الطرف اّلي يل داخل الفمةيَّ رِ حَبه  .اّف ج  - : من الطرف اّلي يل البرشةةيَّ رِِّ بَ 

          َُ َُ        .ةنَ وتصحب امليم   ة.نَ وال تصحب ابلاء 
 .فتني ف ابلاء أقوى منه ف امليمانطباق الشَ  .منه ف ابلاء فتني ف امليم أخفن انطباق الشَ 

 ِِ   :فتيالشَّ ف وحر ائعة ف نطقالشَّ ن األخطاء و
-  ِ  ,فََصَل ال سيما إن جاورت حرف االستعالء، ف َو: تفخيم حروف الَشفت ني 
ه  ,َفَطلٌّ  ُ , فَرَّقُوا ه , َوَرزَقَُكم, َوٱْللَّ ِ , َ َرض  , َُمَۡمَصة  , َوقَالُوا َغان  ,َوبََصلَِها ,َوبََطَل  ,مَ َِ
 .َغرۡيَ باٍغ  ,َوبَاِطل   ألٌف، ف َو: ، وأحرى إن حا، بينهمابََُصُۡت 
جويد إذ الَ  ،ن تبالغ ف ترقيقها حىت جتعلها كأنها ممالةأقتها حذر إذا رقَ او -

 .(2)...اص  ر  ب   ار  ص   ُث  وإن ك   ،ار سمرةص   َل بياض إن ق   : الاناإلمام كما قا، 
ِِنعدم بيانها إذا تكررت ف َو:  - ۡظلَُم 

َ
ا َيۡعلَمُ  ,أ اِحِب بِاۡلَۢنبِ  ,َِ  ,َوٱلصَّ

يِۡديِهم
َ
َف  ,َولۡيََّۡتَۡعفِِف  ,ٱلِۡكتَاَب بِأ  .َووُُجوه   ,ُيَفِِّ

بَةِ للواو ا يُنَبَّه ل بالنَِِّّه  :و ِمَّ
 .(1)ۡجِدُكمۡ وُ  :، ف َوعدم االهتمام بإخالص ضم الواو إذا كنت مضمومة -
  ة، ف َو: فتوحإذا كنت مكسورة أو مإخالص حركتها  عدموكذا  -

 .وِۡجَهة   َولُِمِّ
ۡكنُون  ، ف َو: مشوبة  بغنة   الواو وابلاء إخراجو - ا، َربَّنا ,َِ ُدوِّٗ ا   َُ  .وََعِشيِّٗ


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31: صـ:تنبيه الغافلني( 1)
ن يكَّس الواو ف هذه الكمة، وه وإن كنت رواية ر و ح  عن يعقوب، لكنها ليست  (2) بل منهم م 

.  رواية حفص 



            تجويد القرآن      إلى  إلخوان    اإرشاد  

 

116 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 0

 

 
رجُ  هَمخه  :اخليشوم :اخلا س ال

، وهو خمرج رئيس، ومشُ يه اخلَ  ة وتكون نَ خيرج منه: الغن : هو اَلجويُف النفن
 .(1)ة اليت مَرت قبُل نَ ىلع مراتب الغُ  (2)أحواهلما وامليم ف ك   ونمصاحبة  للنن 

مف  زريقا، ابن اجل  :تهمقد 
.............................................

...... 
 
 

َََََة    َََََومُ  :وَُغنَّ َََََا اخَليهُش  َُمهرَُجَه
  :ةف الفرعيَّ ورالُ  :انم الَّ َّه القِ  

 .(3)بني خمرجني د  ردَ أو ت   ،ن حرفني مِ َل و  ما ت  ك  و:ه ِعِّ ره ف الفَ ره الَ 
 ف القرآن مخسة حروف فرعية، وه:وقد ور د 

 .دت بني اللف وايلاءتردَ  ،َُمٜۡرى َهاف قوهل تعاىل:  ،(4)الةم  اللف المُ  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ه:ومِ  (1)  ن العلماء من جعل اْليشوم خمرجا للميم والون ف أحوا، 
ا ,ِِن َوالٍ ، واإلدَغم بغنة: ُثمَّ  ,إنَّ  شديد:حا، التَ  -       َِّ ن ذَا، واإلخفاء: لَُهم  ۢن ,َِّ

َ
 ,بِۡئُهمأ

 .حِبَِجاَرة   ِِيِهمتَرۡ 
 ، وسبب هذا:الشفتان، وخمرج امليم اللسانوأما حا، إظهارهما وتركهما فمخرج الون       
ا، أكث من عمل غيه: قْص العمل ىلع ملا كن عمل اْليشوم ف هذه االحو: قا، احلْصي       

ا للنون وامليم ف الحوا، املذكورة  .52: صـ: الحاكم. انظر اْليشوم وجعل خمرج 
 ف أحاكم الون الساكنة. (2)
جعل الالم املفخمة  -حينئذ  -، فال يُستشلك 115: صـ َغية املريد. أو صفتنيزاد بعضهم:  (3)

الالم املغلظة فرع عن : ، قا، ابن اجلزري الصل فيها الَتقيق ن احلروف الفرعية; لنَ مِ 
 .1/212: النرش. الالم املرققة

 .وصغرى كربى،: قسمني ىلع وه، ايلاء منحا وباللف، الكَّس منحا بالفتحة تنحو   أن: ه اْلِالةو (4)
 قرب إىل اللف.ُكربى، وه أقرب إىل ايلاء، بالف الصغرى فِه أ إمالة   أما، وحفٌص       
ر القارُئ حا، أداء اإلمالة ف:       ذ   ن:مِ  َهاٜرى  َُمۡ ويل  ح 

 القلب اْلالص، فيصي الطق بياء خالصة. -
 إمالة كربى ال صغر ى كما مَر. قليل، فإنه أما،ن الَ ومِ  -

م الَّان   :ةف الفرعيَّ ورالُ  :القَِّه
: 
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َ م املفخمة: وه الم لفظ اجلاللة إن ُسبقت بفتح أو ضم، َو: الاَل  -2  ,إنَّ ٱْللَّ
ِ رَُاو قَ م المُ ن الاَل ٌع ع  ر  ، وه ف  ُل ٱْللَّ  ة.قر 
 بني اهلمزة واللف.دت تردَ  ،(2)َجِمِّٞ عۡ َء۬ا ة، ف قوهل تعاىل:ل  هَ س  اهلمزة المُ  -3 
َمة صوت الزاي، ف قوهل تعاىل: الَص  -4  َر َ  اد الُمش  ِ  لصاددت بني اتردَ  ،ٱلصِّ

 منها يشء.  ع حلفص، ولم يق ي، وه قراءة اإلمام محزةازوال
َمة صوت الواو، –الكَّسة الُمشَمة صوت  الضَمة  -5 : بـ: ايلاء الُمش  ع رب  َُ وبعضهم 
رواييت ، واإلشمام فرٌع عن احلركة الصلية، وه قراءة اإلمام الكسائ وَوقِيَل َو: 

 هشام ورويس، ولم يقع حلفص منها يشء.

 :ةائدَ فَ 
(2)واعق َع أربعة أنلَ اْلشمام ُيطه 

: 
، وسيأِت ف نََّۡتَعِيُ ، َو: حالة الوقفف ضم الشفتني بُعيد إساكن احلرف  -1

.  باب مفَصال 
َ۬منَّا: ف وذلك املدغم احلرف لسكون قارن امُ  الشفتني ضم -2

ۡ
، فهو إشمام ف تَأ

 وسط الكمة، وال يوجد غيه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنت مفتوحة  هو: نطق اهلمزة بني بني، أي: بينها وبني احلركة املجانسة هلا; فإن  التََّّهيل( 1)
 فبينها وبني اللف، وإن كنت مكسورة فبينها وبني ايلاء، وإن كن مضمومة فبينها وبني الواو.

هل لم لنَه واللف; اهلمزة بني فيسهلها  حلفص سبةوبالِنّ        ا إال يُس  ا همز   .مفتوح 
إذ  ال وجه  غُيه، بالف:  ُعرِبّ  عنه بـ: التسهيل الواجب; ۡعَجِمِّٞ ۬اءَ سهيل ف: والتَ       

َكَرينِ   سهيل جائز.وبابِه، فالتَ َءآَّلَّ
ر القارُئ حا، أداء التَ        ذ   سهيل من:ويل  ح 

 .تقيق اهلمزة -  
  - ،  .29. صـالقراءة به وهو حلن ال تلن  ;حمضة وبعض القارصين يعل التسهيل هاء   :النبيهقا، ف  قلبها هاء 

 . بتْصف.151: صـ: َغية املريد ،66 -65صـ:  :القراءة أصو، ف اإلضاءة (2)



            تجويد القرآن      إلى  إلخوان    اإرشاد  

 

113 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 0

 
: 

 الصاد لطكخ آخر، حرف بصوت حرف صوت خلط أي: ِبرف، حرف إشمام -3
َر َ  َو:  ف بالزاي ِ  .ٱلصِّ
 ف بالضمة الكَّسة كخلط أخرى، ِبركة حركة خلط أي: ِبركة، حركة إشمام -4

 .َوقِيَل : َو

لهَقاُب اُلروِف 
َ
 :أ

 شيخ سيبويه ن لَقب احلروف هو اإلمام اْلليل بن أمحد الفراهيديأَو، م  
أسماء املواضع اليت ترج منها  ن، أخذ هذه اللقاب مِ (2)العني، ف كتاب 

 .(1)احلروف، ونسب َك حرف  إىل ماكن خروجه
رَية، وذ ل ِقَية وه عرشة ألقاب ج  وَيٌة، وش  ل ِقيَة: جوفَية، هوائَية، وحل قَية، ول ه  ، ذ و 

ِلَية، وثِل   س 
 
ِعَية، وأ ِوَية ونِط  ف  :، وإيلك بيانشفهَيةِوَية، وش   ها ُمفَصلة 

بة  إىل خمرجها، وهوائيَّة ,جوفيَّة -2، 1 ب ت باجلوفَية نِس  : وه حروف املد  اثلاَلثة، لُق 
 وباهلوائية; لنَها تنتِه بانِتهاء اهلواء.

َتة ل  وه حروف احل   ،َحلهقيَّة -3 اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واْلاء; -ق الس 
ب ت باحل ل ِقيَ  بة  إىللُق   ق.ل  خمرجها، هو احل   ة نِس 

ب ت :لََهويَّة   -4  بة  إىل اللَهاة،  ذلكب اوه القاف والاكف; لُق  ما ِمن لقرب خمرجهِ نِس 
ة آخر  احل ن ك.اللَ  ة الُمتديل  م   هاة، وه اللَح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َو، كتاب ( 1)
 
 .1/53: العنيأ

ُرب منه، كـ( 2) ب ة  إىل ما ت ق  ن الل ث ة وإنما ه ماورٌة هلا قريبٌة منها، ; فِه ال ترج مِ الل ث ويةأو نِس 
 .فلَقبها بذلك ّللك، واهلل أعلم

د خمرجه ومما تفيُده معر      فة ألقاب احلروف: أَن املرء يستطيع عند سماع لقب احلرف أن ُيِدّ
، فِه ِمن ما،  ا: أن ُييط  الُمجو د بكل ما يتعلق باحلرف ِمن خمرج  وصفة  ولقب  تقريب ا، وأيض 

 ، بتْصف.35: صـالجويد الواضح ف أحاكمِبِثه وجزئيات علِمه. 
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ريَّة -5 بة  اجلوه  :َشجه ب ت بذلك نِس  ني وايلاء والَضاد; لُق  ِم،  إىل يم والش  ر الف  ج  ش 
 مع الل حيني.وهو م
لَقِيَّة َذلهقِيَّة -6 ب ت بذلك ْلروجها ِمن ذ  ذَوه  ِق ل  : وه الاَلم والنون والَراء; لُق 

 .-أي: طرفِه–اللَسان 
ب ت بذلك ملالمستها نِطععِيَّةنِط -5 الفم، وهو  (2): وه الَطاء واَلا، واَلاء; لُق 

 اجلدلة الُمحَززة اليَت فوق الل ث ة.
َالِيَّة -3

َ
ب ت بذلك ْلروجها مِ أ ني والَزاي; لُق  ن أسل ِة الل سان، : وه الَصاد والس 

 وهو ُمنت ه  الَطر ف.
بة  إىل الل   : وه الَظاء واَّلا، واثلَاء;ةِلَوِيَّ  -9 ب ت بذلك نِس  ن ب ُت السنان.لُق   ثِة، وه م 
ب ت بذلك ْلروجها ِمن الَشفة.وه الفاء وال :شفهيَّة َشَفوِيَّة -11  واو وابلاء وامليم، لُق 

 :بقوهِل  هلئل ف:1429تودّي منن وقد جعها اإلماُم السَ 
 وَ 
َ
ََأ ََرُ حه ِ إِ ُف الَم ََتَ وِف انه  اَلََََل دِّ   ه َم
 

 اءِ نََََََُِّب ه وَ  الَهََََََل ا إِ ذَ َكََََهَ وَ  
 وَ  

َ
َََأ َََُف الَ رُ حه  له

َ
َََِق أ َََقِ له  ه حَ تَ  ةه يَّ

 
َ َِ  َكُف لََاُف واالَقََوَ    ةه يَََّوِ هه ًعََا ل

 
 
 

َََوَ  ِ
َََيُم وَ اله َََُي وَ الشَّ ِ اء  لُ َي َََقِّ   ه َب
 

  ه َبَا ثَ َمًَة كَ يَّ رِ جه ا َشَادِهَ َضَ عه َِ  
َََُم وَ الَََََلَّ وَ    ةه يَََََّقِ له َرا ذَ وُن وَ انلَ 

 
ََََوَ   ِ تَََََاُل وَ اُء والَّ الطَّ ََََةه ا ن عِيَّ  طه

 وَ  
َ
َََأ َََرُ حه َََفِ ُف الصَّ   :لريِ قُ

َ
َََأ  ةه يَّ لِ اه

 
ََََوَ   ََََاُل وَ اُء واَّلَّ الظَّ ََََِله  اثَ  ةه ويَّ

َََواله   َََا وَ َف َََ يم  ِِ َََ او  وَ ا وَ بَ ِي ه ُا  مِّ
 

 ََ ََتِ فِ  ,ةً يَّ وِ فه َش
ََ َك له  شه ََع

َ
ََة  أ   ه تَ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عُ ( 1) ب عُ  ِفيهِ  ال ط  ر 
 
ات  لُ  أ عٌ : غ  ، ن ط  ل ع  ط  عٌ  و   ك  ، ن ط  ت ب ع  عٌ  و   ك  ، نِط  ِدر ع  عٌ  و   ك  ، نِط  ِضل ع   و اجل  م عُ  ك 

اعٌ  و   ُنُطوعٌ  ن ط 
 
 .313: صـخمتار الَصحاح. أ
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 مالحظات سبب التسمية اللقب املخرج احلرف

 اللف
 اجلوف:

وهو خالء الفم 
 واحللق.

فية
جو

ئية
هوا

، و
. 

ها ترج من لنَ 
 .اجلوف

 إال ساكنة ما قبلها مفتوح.وال تكون 
الواو 
 الواو الساكنة املضموم ما قبلها. املدية

ايلاء 
 ايلاء الساكنة املكسور ما قبلها. املدية

 اهلمزة
 اهلاء

 أقص احللق:
رة.  منطقة احل نج 

ية.
حلق

 
 

ها ترج من لنَ 
 احللق

 واحللق هو:
اجلزء اّلي بني 

 ة والفم.احلنجر

بانطباق الوترين  هلمزةا-
 ، واملتحركة بتباعدهما.الصوتيني

 .هما اجلزئّ بانفتاح اهلاء-

ثم  العني
 احلاء

وسط احللق: 
منطقة لسان 

 املزمار.
 

 ثم الغني
 اْلاء

أدَن احللق: 
منطقة جذر 

اللسان مع احلنك 
 .اللحمّ 

 القاف
أقص اللسان مع 

 احلنك اللحم.

وية.
هل

اة.  اة ه : نسبة  إىل اللَه  اللحمة املتديلة آخر  واللّه 
 احلنك الىلع.

 الاكف
أقص اللسان مع 
احلنك اللحم 

 والعظم.
 اجليم

 نيالشَ 
ايلاء غي 

 ةاملديَ 

وسط اللسان مع 
احلنك  وسط

رية. الىلع.
شج 

 

ر لنَ  ها ترج من شج 
 فمال

 .ممع اللحيني :وهو

 شمل:ة تايلاء غي املديَ 
 املتحركة. -
–اكنة املفتوح ما قبلها والسَ  -

 .-اللّينية
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 الضاد

ة اللسان مع حاف  
من  اهاورما ي

الصفحة الاخلية 
 لألضاس العليا.

رية.
شج 

 

من  ن إحدى احلافتني أووترج مِ  
 كتيهما.

 الالم

أدَن حافيت 
اللسان إىل منته 

مع ما  هطرف
ياذيه من الل ث ة 

 العليا.

ية.
ذلق

 

 
 

لنها ترج من ذ ل ِق 
 الل سانِ 

 وذ ل ُق الل ساِن:
 طرفه.
 

 

ن إحدى حافيت ترج مِ  :الالم
وىلع  ،اللسان أو من كتيهما معا

 هذا أكث املصِنّفني.
 ين:أتتكون من جز :الون

 جزء لسان. -
 وجزء أنف. -
 املخرج املذكور. فاللسان: -
الغنة اليت ترج ف وأما النف: -

 ْليشوم.من ا
.امليموكذا   ، وجزؤها الو، شفوير
الفرق بني الراء املرققة  :الراء

 واملفخمة:
 ف الراء املفخمة يرتفع أقص اللسان -

فيتصعد الصوت إىل ويتضيق احللق 
 احلنك الىلع.

 .وكذا ف الالم املفخمة

 الون

من طرف اللسان 
ن مع ما ياذيه مِ 

اثلَنَيت نِي  ةثِل  
ِ الُعل ي    .ني 

 الراء

من طرف اللسان 
 - من جهة ظهره

ُل إىِل  د خ 
 
ي: أ

 
أ

ِر الل ساِن ِمن  ه  ظ 
مع ما  -النونِ 

 ةثِل  ياذيه من 
 ِ  .اثلَنَيت نِي الُعل ي ني 

 الطاء
 الا،
 الاء

من طرف اللسان 
مع أصو، اثلنايا 

 العليا.

ية.
نِط ع

 

ها ترج مالمسة  لنَ 
ع الفم.  ِلط 

ع  الفم: هو اجلدلة اليت فوق وِنط 
الل ث ة، ومن عالمتها أنك إذا وضعت  

 .لسانك عليها الحظت أنها حمَززة

 الصاد
 السني
 الزاي

منته طرف 
اللسان مع أسفل 
الصفحة الاخلية 

 .للثنايا السفىل
فيخرج الَصوت  من 

فوقها ماًرا بني 
اثلنايا العليا 

 .والسفىل

ية.
سل

أ
 

ل  لنَ  ِة ها ترج من أس 
اللسان وهو منته 

 طرف اللسان.
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 الظاء
 اّلا،
 اثلاء

طرف اللسان مع 
أطراف اثلنايا 

 العليا.

وية.
ثل

 

 
 نسبة  إىل الل ث ة:

سنان.
 
ن ب ُت ال  وه م 

جعل  ماوهذا ; وية ماز اث  بالل   ت  ب  ق  لُ 
بعض  القراء ينطقها بإلصاق 
م.  اللسان بالل ث ة، وهو خطأ ووه 

 الفاء

لشفة من باطن ا
السفىل مع 

أطراف اثلنايا 
 العليا.

وية.
شف

 

 
 

 ْلروجها من الَشفة.

 ق بني ابلاء وامليم:فرَ ويُ 
ن الطرف اّلي مِ ، ابلاء ِبرية أنَ  -

 .رطب يل داخل الفم
ن الطرف اّلي يل مِ ، وامليم برية -

 .جافالبرشة  
 وتصحب امليم غنة، وال تصحب ابلاء. -
ف ابلاء ويكون انطباق الشفتني  -

 أقوى من انطباقهما مع امليم.

  امليم
 

 ابلاء بانطباق الشفتني.

الواو غي 
 املدية

بانضمام الشفتني 
وية. إىل المام

شف
 ْلروجها من الَشفة. 

 الواو غي املدية تشمل:
 املتحركة. -
-والساكنة املفتوح ما قبلها -

 .-اللّينية
أقسام و لسانأجزاء احللق والفم: أجزاء ال ظخارج ال بَد من حفحىت يُفهم وُيتفن باُب امل مالحظة:

 .أسماء السنانواحلنك 
ُحه.ن الصن وال يُهم ل االستفادة مِ  ُل ذلك وتُوِضّ ِهّ  ور اليت وُِضع ت ملخارج احلروف، فإنها تُس 
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ر ؤث  ات اليت يُ بصفات احلروف العربّية تلك  الَصف -جويدف علم الَ -ن ع يِن 
 خال، بها ىلع صوت احلرف، كـ: اهلمس واجلهر، وااِلستعالء وااِلستفا،.اإل

نَي  ف الفِم، كـ:  ُب فيها احلرُف إىل حّي   ُمع  بالف ألقاب احلروف اليت يُنس 
رَية، واّلطعَية  .(2)احلروف الَشج 

فات ِ ،  والصِّ فَ جع صفة  ِ : ما قام باليَش  ةوالصِّ املعان احلسية، كـ: ابلياض ء من لغة 
 والسواد، أو املعنوية، كـ: كلعلم والدب.

س ف املهموس، ف  كـ: جريان الَ  ،هحا، نطقِ  لحرفل ضرِ ع  كيفية ت  : واصطَلًحا
 واَباسه ف املجهور.

ِ وَ فَ   :اتفَ ائد الصِّ
َرُق بها بني احلروف املتفقة ف املخرج -1 ف  فلك حرف  : ، قا، ابن اجلزري َُ

فات...  تاُز عنه إال بالِصّ م   َ  .(1)شارك غيه ف املخرج فإنه ال 
ع ر ُف بها احلرف القوين  -2 معرفة ما  ن احلرف الضعيف، وي ن ب يِن ىلع ذلكمِ  َُ

 .(3)يُدغم مما ال يُدغم
 تسني لفظ احلروف املختلفة ف املخارج. -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفات جع صفة، وه لفظ يد، : ، ّلا قا، اإلمام املسعدي 126: صـ:الجويد املصور( 1)
فه، إما باعتبار ذاته، أو باعتبار حملة، فالو، كوصف احلرف باجلهر والشدة ىلع معن ف موصو

 .الفوائد املسعدية. وَوهما، واثلان كوصفه حلقيا
 .1/214: النرش( 2)
ا-فالقوين ال يُدغم ف الضعيف ( 3) ا حمض  ع   -قيل: املقصود إدَغم  ا، فقد وق  وهذا ليس ُمطرِد 

َردت   خالفُه: ف َو:
َ
 .مُ أ



            تجويد القرآن      إلى  إلخوان    اإرشاد  

 

114 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 0

 

 

 :فائدة
 :إَل قَّمي ِن حيث اللزوم والعروض الصفاتتنقَّم 

(2)الصفات العرضية  الصفات اَّلاتية       
: 

وه الصفات الالزمة للحرف 
رَب  فال تُفارقه ِبا، من الحوا،، وُيع 

 .حّق احلرفعنها بـ: 

 ض للحرف حين ارِ ع  وه اليت ت   
رَب عنها بـ: وتفارقه حين ا  ، وُيع 

 .مستحّق احلرف
ة إَل قَّميالَلَّ  الصفات اَّلاتيةوتنقَّم   :ِز

 

 ِصفات َّل ِضدَّ لها  ِصفات لها ِضدِّ 

 :صفات لها ضدِّ  :القَِّم األول

مف  زريقا، ابن اجل  :تهمقد 
َََر   :ِصََََفاُتَها َََو   َجهه ََََتفِله  َورِخه  ُ َّه

 
 

َََتِح    نهَف ََََمَتة   ُِ َََدَّ  ,ُ صه ِ َََله  َوالضِّ  قُ
  :رهه س والَ مه الهَ  

: اْلفاء.لُ  : سمه الهَ   غة 
، (1) ند الطق باحلرف لضعف االعتماد ىلع املخرجع انلََفس: جريان واصطَلًحا

ت  وحروفه: عرشٌة يمعها قوهل:  ك  ٌص س  خ  َثه ش  ۡثَن  ، ٱلرَِّنَٰمۡح، َيۡفَعُل ، َو: ف ح  َِّ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ف  ، وقد نظمها السمنوديالصفات العرضية ف إحدى عرشة صفة   العلماءُ  ْص   ح   :فائدة (1)
 :للئ ابليان
  ذاََََََوك ,وقلََََب   ,ادغم   ,نِ إظهََََار  

 
ََا  ََيم   ,إخف خِ  ,وتفخ

ُ
َََورِقٌّ أ  ذاََََ

 َََ َََ ,د  مَ َوال ُ َوالَق َََع ا َّ  ,َصه َََِ   ر اِ َح
 

ََ نِ وأيًضََا  ََ ,كونُ الَّ   كُ  ُحََيوالََّّ
 

 

َرف ه بعُضهم بـ: أنَ  (2) ه اْلفاء ف السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيني وعدم اهزتازهما وع 
 وجريان كثي هلواء الفس.

= 
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 .اإلعالن :لغة   رهه الَ 
لقوة االعتماد ىلع  ;طق باحلرفعند الن  انلََفس: اَباس جريان واصطَلًحا

 . احلروف العربية وه ما سوى حروف اهلمس املتقدمة، وحروفه: بايق(2)املخرج
مف  زري قا، ابن اجل  :تهمقد 

ُموُاَها َ   ص   فََحثَّهُ ) :هه (2)َاََك ه  َشخه
) 

 
 

 ........................................... 
 

ِِ فالروف العربيَّ  م إَلفَ ن حيث جريان انلَّ ة   :س وا بااه تُقََّّ
 

 (19) هورةُم   (11) ِهمواة
 يري معها الفس.
 فََحثَُّه َشخهص  َاَكَ  

ِبُس معها الفس.  ن ح   َ 
 .روفبايق الُ 

ة  دَّ ِ َ والشِّ   :الرَّخاوة وا َّوا 
 .ةوَ القُ  :لغة   ةدَّ لشِِّ ا

 ة االعتماد ىلعوَ لقُ  ;طق باحلرفعند الن  وتالصَّ : اَباس جريان واصطَلًحا
ل ق، املخرج ت  ، وحروفها: املخرج أي: نتيجة غ  ِجد  ق ط  ب ك 

 
 .أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

اهلمس ثابت للحرف حا، سكونه وحا، حركته، أَما حا، سكونه فظاهٌر، وأَما  أنَ  :ويُنبَّه إَل     
 مس منه حىت يصبح مهور ا.حا، حركته فينبيغ أال يبالغ ف إذهاب أصل اهل

ل ط همس الاء بصفي، ف َِو:  :ويُنَبَّه إَل     رَ أَن خ   شائع.تُكوِِّ
ٌ
 ، خطأ

َرف ه بعُضهم بـ: أنه الوضوح ف السمع نتيجة تضاِمّ الوترين الصوتيني واهزتازهما واَباس   (1) وع 
 كثي  هلواء الفس.

ائعة همس حروف مهورة، كـ: القاف والطاء والا، والراء، ال من الخطاء الش أنَ  :ويُنبَّه إَل     
 سيما حا، كَّسها.

قا، بعض رشاح اجلزرية: إن هذه الكمات وقعت ف ملس بعض امللوك : الهايةقا، ف   (2)
فحثه شخص  ر  ج  من بعض فصحاء العرب حيث قا، ابلعض املذكور: كن فالن يتكم َكم هُ 

 .45صـ .سكت
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ا َكن  حروُف   - ةدَّ الشِِّ  ولمَّ
َ
ِ  - ه كَ بَ  ٍَ د قَ جَ أ   ِ َص َتلَّ ِق طه ًَل ف انل  قَ ُكهِدُث ث

ِ ن ثَِقلِ ِِ  ُب رَ العَ   ها ب
ُ
  : ورأ

 

وا     :يه فَ ره وا حَ َُّ مَ هَ  :ةً ََّ وا ََخه لُ قَ له قَ      ُ  :َغريَّ
 بالتسهيل، :اهلمزة .(2)الاكف والاء .د  ج   طُب قُ 

 اإلسقاط.و والقل، واإلبدا،،
: الل   :خاوةالرَّ   ني.لغة 

مع احلرف جريان ا تاًما; لضعف االعتماد ىلع املخرج،  وتالصَّ : جريان واصطَلًحا
 .وحروفها: ستة عرش، وه ما عدا حروف الشدة وابلينية

َ  خمرج احلرف جريان ا جزئي ا; ، وه: جريان الصوت ف-ويقا، هل: ابلينية- ا َّوا 
رلعدم كما، غلقه، وحروفها: مخسٌة، مموعٌة ف قوهل:   .(1)ِلن  ُعم 

ممُ ف  زري قا، ابن اجل  :تهقد 
.............................................

...... 
 
 

ُظ  َشِديهُدَها  ِجده ) :لَفه
َ
ٍَ  أ (3)بََكَ ه  قَ

) 
  َ وٍ  َوَبيه َِديدِ  رِخه (4)ُعَمَره  لَِنه ) :َوالشَّ

) 
 
 

 ............................................. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِكُ كون وال ( 1) دة ف أوَ شديدين مهموسني الاكف، والاءيُش  ِ، احلرِف، واهلمس ف ، فإَن الش 
م ُس ف زمان  آخر: آخرِه; ِّلا قا، املر ع يشن  ال ه  دة ف آن  و   .145: صـُجهد املقّل . الش 

، ف َو:  أن بعض اَلالني أثناء نطق الالم الَساكنة وكذا الَضاد :يُنَبَّه إَل( 2) آلِِّيَ ٱَوََّل خيلطها بُغَنة  , لضَّ
 ، وسبب ذلك الَضغط ىلع اْليشوم، وكن عليه أن يضغط  ىلع خمرج اللسان فحسب.فَۡضَل

ط، أنه كن بلعض العرب حمبوبة تسَّم ق   أجد قط بكتومعن قوهل: : الهايةقا، ف  (3)
 .43صـ .أجد قط بكتف بيتها فقا،:  فسمع بكاء  

ن[ نوأصله: لِ : الهايةقا، ف  (4) ٌر ِمن ال  م 
 
 .49صـ .ا، حذف منه حرف الداء تفيف  يا عمرُ  ]أ

وإنما كنت الالم والراء حرف ا بينًيا; العَتاض اللسان خروج الصوت، وأما امليم والون;       
لسان املزمار إىل  فالنغالق اجلزء الفموي، وانفتاح اجلزء اْليشويم، وأما العني; فلرجوع

 .، بتْصف144 - 141: صـويد املصورجال اْللف.
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 ِِ م   :ن حيث جريان الصوت إَلفالروف العربية ُتَقََّّ
 
 
 

 

 

 :تنبيه
 
 
ِ الروف الصَّ زمنة أ :ف ،ها متساويةٌ كن  كةحيحة المتحرِّ  حرف   كن  ،َب ُِضِ  مثال 

 .ةِ ك  املتحر   ن احلروِف ه مِ ا لغيِ ا تمام  ساوي  مُ  يكونُ  وصفتُهه ا كن حركتُ منها أيً 
 َِّ تَفاوِتَة  حِبَََِّب ِصَفتَِها :اكنةالََّّ  ا الروُف أ ُِ ِِنَتَُها  ز

َ
 :فَأ

-  ِ  .الينِِّ  ن احلرِف ا مِ منها يكون أطو، زمن   خوفالرِّ
 .(2)ديدالشَّ ن احلرف ا مِ من  ز   أطوُ،  نها يكونُ مِ  والين   -

 .اءة كقيًقا وتدويًرا وحدًرارَ وف المذكورة ِع سعة القِ رُ الُ  أزِنة وتتنااُب 
َ : كمة َوِ  فف وبۡ تَ َّۡ ي  حرٌف  والاءُ ا، من  ز   اهو أطوهلف رخوٌ  حرٌف  يالَِِّّ ، نَ ِشُ

 ا.زمن   افهو أوسطه بيينر  حرٌف  وانلونُ ا، زمن   اهأقلن  فهو شديدٌ 
ها، وأما حا، تركها فاحلركة د سكونِ عنإاَل فاوت بني أزمنة احلروف ر الَ ه  ظ  َ   فال

 ُ  .(1)زمن احلركة واحد لنَ  ;بني أزمنتها يوِّ س  ت
زمنِة احلُُروِف.الَّمرةُ العمليَُّة وهذه ه 

 
عِرف ة أ  املَتتبُة ىلع   م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الرخوة ن احلروِف ا مِ ن  زم أطوُ، فِه  املد   حروُف وأَما  (1)
 مَر بنا مالحظات ف مراتب الَتتيل هلا تعلق بموضوعنا، وه:( 2)
، ُكمرُ يَأ ُ ، فالو،: إنقاص زمن حرف متحرك عما جاوره، ف َو: واْلدخال، اَّلختَلس    

 .َوال نِِ ، َو: هوالخر: تطويل

 :شديدة
 

 :ِتواطة بي الشديدة والرخوة
 

 :رخوة

َيري الصوت جريانًا 
 ُجزئيًّا

ري الصوت جريانًا ََي 
  كيًّا عند انلطق بها

ِجده  .ُعَمره  لِنه 
َ
ٍَ  أ  .بايق الروف .بََك ه  قَ
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  :هق  حَ تَ َّه و ُ  اُل فه تِ اه واَِّل  ,هق  حَ تَ َّه و ُ  ءُ ََل عه تِ اه اَِّل  
 :ءََل عه تِ اه اَِّل 

 واالرتفاع.  لون العُ  :لغة   ءََل عه تِ اه اَِّل 
 .(2)إىل احلنك الىلعباحلرف  الطق عند ارتفاع أقص اللسان: واصطَلًحا

 .وت إىل احلنك الىلعد الَص تصعن بقوهل:  بعُضهموعَرفه 
غ ط  قِظ  : وحروفها  .ُخَص ض 

مف  زري قا، ابن اجل  :تهمقد 
...........................................

.........  
 
 

ٍَ قِظه ) :وََابهُع ُعلهوٍ   (2)ُخصَّ َضغه
 َحَََصه  (

 
 
 

ه تحق   سمني.التَ : لغة  ، وهو فخيمالَ : وُ َّه
او ٌن : اصطالح  ِيِسم  ع َت  اه. َ  د   احلرف فيمتلئ الفم بِص 

 : َلحظة
م  الَشفتنيِ  - ِم ض  ِة، فإَن ذلك   يُن َبُه إىل عد    عند  اَللُفِظ باحلروِف الُمّفَخم 

ٌ
طأ خ 

ُز من هُ   .(3)شائٌع ينبيغ اَلحرن
َمات، ال سيما إن كنت ف  - خ  ِ الفخيم أثناء نطق الُمف  ر من حْص  وكذا ُي ذ 

 أىلع مراتبها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املعترب ف االستعالء إنما هو استعالء أقص اللسان، سواء استعىل معه  إنَ : املقلجهد قا، ف( 1)
بقية اللسان أو ال، وحروف وسط اللسان وه اجليم والشني وايلاء، ال يستعل بها إال وسط 

 .152. صـال ما بني أقص اللسان ووسطهاللسان، والاكف ال يستعل بها إ
  ظ  قِ قوهل: : نهاية القو، املفيد قا، ف( 2)

 
بضم اْلاء  َص خُ و ،ن قاظ باملاكن إذا أقام فيهمِ  رٌ م  أ

واملعن أقم وقت حرارة الصيف ف خص ذي ضغط  ،: الضيقطغ  ض  ـن القصب والاملعجمة: ابليت مِ 
 .51. صـقاربه وال تغَّت بزينتها وزخارفها فإن مآلك إىل اْلروج منها أي اقنع من النيا بمثل ذلك وما

، وسبُب ذلك أَن بعضهم  (3) واملقصوُد بذلك  ما لم تكن  مضمومة، فإن كنت مضمومة فال بَُد من الَضم 
 ; وهذا ليس بصحيح.يُظَن أَن اَلفخيم  ال يتأىَت إال بضم  الَشفتني، فجعل  الَضَم واَلفخيم متالزمنيِ 
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تَِفال  :اَِّلاه

 .فاضاالخن: لغة   الفَ تِ اه اَِّل 
 .ن احلنك الىلع عند الطق ِبروفهاخنفاض أقص اللسان ع :اصطَلًحاو

 د الصوت إىل احلنك الىلع.عدم تصعن قوهل: وعَرفه بعُضهم ب
 .بايق احلروفوحروفها: 
 .نحيفالَ : لغة  ، وهو قيقالََت  :هو َّتحق  
ُ  :واصطَلًحا ِي وٌ، َُ ع َت   اه.د  ص  احلرف فال يمتلئ الفم بِ  َ 

م إَل َاه الصوت تُقََّّ  :فالروف العربية ِن حيث اَتِِّ
 

تَعلِيَة  تَفِلَة  (7)ُ َّه  (11) ُ َّه
َعد الَص  وت عند الطق بها ي تص 

 إىل احلنك الىلع.
ٍَ قِظه   ُخصَّ َضغه

َعد الَص   وت عند الطق بها ال ي تص 
 إىل احلنك الىلع.
 .بايق الروف

  َ  ِ   :يمفخِ ب ا َّ رات
 َِ ِ رَ   َ ِف  انِ بَ هَ ذه هناا  (1)يمِ خِ فه ا َّ  بِ ات

: 
ه     ُب هَ ذه مَ ال

َ
 :(1)لوَّ األ

 اأِب  هُب ذ  م  
 
مَ غ عبدب  ص  ل  الطحانبابن  اإلشبيّل، املعروف اِت  العزيز بن يلّع السن

 مراتب الفخيم ثالثة:أَن  : 561ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَن الراء والالم حا، تفخيمهما ي تبعان حروف االستعالء، فالراء ف:  ذكر  اإلمام املرصفن  (1)
ِ والالم ف لفظ اجلاللة:  َراِجُعونَ  . ونقله 1/115: هداية القاري، ف أىلع املراتب. ٱْللَّ

 ، وغيه.انرشاح الصدورعن صاحب
 ن.ياء مْص املعارصرَ قُ َغلُب ذهب يقرأ به هذا امل : َلحظة (2)
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 المثلة: املرتبة: 
 
ُ
َضا َءۡت  - ٱلصَّ َِبِينَ  - َخ ِشٗعا - َخۡشيَةِ  .املفتوح :وىلال

َ
 - َضيًِِّقا -أ

رۡيَ   - بِٱلَۡغۡيبِ   .َظلَمَ  - ٱلَۡقَمرُ  - َوٱلطَّ
ه  .املضموم انية:اثل ه  - ُخُذوا لِبَِ   -يَنُقُضوَن  -تَُصوُ وا  - انُ وفَ لط  ٱ -َُ

ه   .ُظلَُم     - فَُذوقُوا
ه  .املكسور :ةاثلاثل ا  - ا   ِصَ  -  ِخيَفٗة ٞه  -ِضدًّ   - يََّۡتَِطيُعونَ    ََِش َوة

  -قِيَل 
 .ِظَلِّٗ

حركة  تكون ِبسب بت همرت اكن فلم يتكم عنه، فذكر العلماء أنَ أما السَ 
 رف اّلي قبله.احل

 :1313ت وف ذلك قا، العالمة ال ُمت ويل  
ُتوُحَها فه ُموُ َها ,َِ ََُّورَُها ,َ ضه كه َِ 

 
 

ََََاكُِنهَ   ََََُه َا ََََا َقبهلَ َِ ََََابِع    اَوتَ
 
 
 

ََ ََنه َحَرَك ِِ ََهِ  ََنه َقبهلِ ِِ َت 
َ
ََا أ  هه َفَم

 
 ََ َرَك َ َََك اله ََََكً بِتِله ََُه ُ شه  (1)هه فَافهرِضه

 :(1)اِن ب الَّ هَ ذه مَ ال 
 فخيم مخس مراتب:مراتب الَ  أنَ :  333ت ابن اجلزرياإلمام مذهب 

 المثلة: املرتبة: 
 
ُ
املفتوح وبعده  :وىلال

 .ألف
َضا َءۡت  -ٱلصَّ َِبِيَن  -َخ ِشٗعا 

َ
آئِبَة   -أ ََ- 

 .َظالِم -قَاَل   -َطاَب 
املفتوح من غي  انية:اثل

 .ألف
 - بِٱلَۡغۡيبِ  - َضيًِِّقا  - ََبَ َص  -َخۡشيَةِ 

رۡيَ    .َظلَمَ  - ٱلَۡقَمرُ  -َوٱلطَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر مراتب الفخيم ىلع املذهبني املذكورين، هذان ابليتان جزٌء مِ  (1) ن نظم  لإلمام املتويل فيه ِذك 
 وستذكر ف امللحق. طها،يُنصح ِبفظها، فإنها ُمعي نٌة ىلع استذكر هذه املسألة وضب

وهو وقا، د. أيمن سويد:  ن.ياء الشام املعارصرَ قُ  َغلُب  وهذا املذهب يقرأ به : َلحظة (2)
 .151: صـمسائل خمتارات. املذهب اّلي استقَر عليه العمل، وهو اّلي نظمه اإلمام اإلبياري
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ه  .املضموم اثلاثلة: ه  - ُخُذوا لِبَِ   -يَنُقُضوَن  -تَُصوُ وا َُ- 
ه  -َر ولط  ٱ  .ُظلَُم     -ذُوقُوا

ۡصَح ُب  -وٱۡختَاَر  .الساكن الرابعة:
َ
ۡضلَلَۡن  - أ

َ
 - َيۡغفِرُ  -أ

ۡظلَمُ  -َر ٱلَۡفقۡ  - َنۡطوِي
َ
 .أ

ه  .املكسور اْلامسة: ا  - ا   ِصَ  -ِخيَفٗة ٞه  -ِضدًّ - ََِش َوة
  -قِيَل  - يََّۡتَِطيُعونَ 

 .ِظَلِّٗ
 :1313ت  املتويلقا، العالمة ف ذلك و

َََل  ََفه  :َوقِي لِ
َ
َََع األ َِ ََا  ُتوُحَه فه َِ ََله   بَ

 
 

ََفه   لِ
َ
ََنه ُدوِن أ ِِ ََوُح  ُت هَمفه َََدهُ ال  َوَبعه

 
 
 

َََُموُ َها َََاكُِنَها ,َ ضه َََورَُها ,َا َُّ كه َِ 
 

رُ   َََاَا ذِكه تَ
َ
َََس  أ َََِذهِ ََخه َََاَفَه  ه

ف منظومته  1334كن حًيا حممد بن حممد اهلاليل اإلبياري  ه اإلمامُ وكذا نظم   
 :تفة القَراء

ََا طَبقَِه ُِ ََتعَل َو ََنه حََرَف اَِّلاه َم ِ  َوفَخِّ
 
 

ِخيُمََهُ   َََتدَّ تفه ا ,اشه َغََارِ وانَََتََصَ
 ََكله

 
 
 

ََس   را ََهُ ََخ ََفه  :تُب لِ
َ
ََهِ أ ََتهح  تَلِيه  َف

 
ِِن ُدونِها  م  دوَن ِ ََرا ,فالهَفتُح   فالضَّ

ُ  ,اَِّلاَكنُ   َذره َكَر   ,فالكَّسه ـا اَ ثمَّ احه  م 
 

 وازهَدَجَرا ,َكلمغهُضوِب  ,اهُ اكنر  ت   
 :نبيهتَ  

: فإنه ىلع املذهب الو، ;ف مرتبة حرف االستعالء الساكن -اجليً - يظهر أثر اْلالف
، وىلع املذهب اثلاني  ه ال عالقة هل بما قبله من حركة.هل مرتبٌة تصن  :تبع ما قبله من حركة 

فإن حرف اْلاء  ،اًجارَ خه إِ َو:  ،(2)رت بعض املستثنياتكِ ىلع املذهب الو، ذُ 
 .قبله بسبب ماورة الراء املفخمة ال يتبع ما

 :1313ت ال ُمت ويل   العالمة قا، ذلك وف
ِ ََََرَ خه اُء إِ َخََوَ   ِخََفه تَ اٍج ب

َ
 تَََ ه يٍم أ

 
 

  َُ ََِل راٍء  جه
َ
ََََِِنه أ َمََ ه ا إِ هَ َدَ عه ِ  ذه فُخِّ
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، َو: -بسبب القلقلة-: ما قُل ِقل  إن سكن ال يتبع ما قبله -ِمن املذهب الو،-وكذا استُثين (1)
 
ه
 .131: صـح املجيد رشح منظومة املفيدفت، نَبه ىلع ذلك ف ٱقهَرأ
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مالعربية  لروففا         :ن حيث ا فخيم وال قيق إَلِِ  ُتَقََّّ
 

ا: َخُم أحيان ا: مفخمة دائم  ا: ُتف   مرققة دائم 
ُخَص حروف االستعالء 

غ ط  قِظ    .ض 
اللف، والالم، 

 .راءوال
 .بايق احلروف

وقد تقَدم الالكم عن اللف، وعن حروف االستعالء، وسيأِت الالكم عن الالم 
 والراء.
  :احُ تَ فِ نه اَِّل وَ  اُق بَ طه اْلِ 
بَ اْلِ   .لصاقاإل: لغة   :اقطه

 ،الىلع احلنِك  قِف من س   بما ياذيهِ  سانِ من الل   جزء   : هو إلصاُق واصطَلًحا
 ،والطاء ،والضاد ،الصادوحروفه: ، ند الطق ِبروفهواَصار الصوت بينهما ع

 . والظاء
 :فائدة

بل  ،سان بما ياذيه حقيقة  وليس املراد بإلصاق الل  : 1411ت قا، احلْصي
ن سقف احلنك الىلع عند اللفظ بهذه سان مِ هو كنايٌة عن شّدة قُر ب الل  

 .(2)احلروف
 .االفَتاق: : وهو لغة  ه اَّلنفتاحوضد  

 بينهما الصوت اَصار وعدم، الىلع احلنك عن سانالل   افَتاُق : هو واصطَلًحا
 .اإلطباق حروف عدا ما وه احلروف بقّية: وحروفه، ِبروفه الطق عند

مف  زري قا، ابن اجل  :تهمقد 
َبَقََهه  :(َصََاُد َضََاد  َطََاُء ظََاء  )وَ  طه ُِ 
 

 ..........................................

........  
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93: صـالحاكم( 1)
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 : َلحظة
حروف  كتأثرال تتأثر بالكَّس  ص، ض، ط، ظحروف االستعالء املطبقة: 

 .ق، غ، خاالستعالء املنفتحة: 
 ن تفخيم املنفتح.فتفخيم املطبق أشد مِ 

افـ:             ا ِمن:                    ِضدًّ ِخيم  دن ت ف  ش 
 
ٞه                أ  . ََِش وَة

ا ِمن:                ِطي    و:            ِخيم  دن ت ف  ش 
 
 .قِيَل                  أ

م إَل  :فالروف العربية ِن حيث ا صار الصوت بي اللَّان والنك تُقََّّ
 

بَقة  طه نَفتَِحة  (4)ُِ ُِ (15) 
ي نحْص الصوت عند الطق بها 

 بني اللسان واحلنك الىلع.
 ظ ,  ,ض ,صوه: 

   ال ي نحْص الصوت عند الطق بها  
 بني اللسان واحلنك الىلع.

 .بايق الروفوه: 
  :اُت مَ صه واْلِ  قُ ََّل ذه اْلِ 

 .َدة اللسان وذرابتهلغة: حِ  :اْلذَّلق
ة، أي: طرفيهما، عند الطق واصطَلًحا : اعتماد احلرف ىلع ذ ل ق اللسان أو الَشف 

 .لّب فَر من به، وحروفه مموعة ف: 
ه   .عن  : الم  لغة   وهو :اْلصماتوِضد 

: منُع انفراِد هذه احلروِف ف كمة  رباعية  أو مخاسية  كنها أصو،، بل ال واصطَلًحا
، وحروفه: بقية احلروف وه ما (2)بَُد من وجود حرف  ىلع القّل  من احلروف الُمذلقة

 عدا حروف اإلذالق.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقا، بعُض الفضالء: اإلذالق: خروج احلرف من خمرجه بسهولة  وِخّفة  من غي كفة. (1)
ة.        : الحاكم، 61ملحمود بَسة: صـ العميدواإلصمات: خروج احلرف من خمرجه مع الُك ف 

 .95احلاشية صـ
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دفكمة:  ج  نها دخيلة ىلع َكم العرب ْللِوّها من حرف من ُحِكم  عليها بأ ع س 
 حروف اإلذالق.
مف  زري قا، ابن اجل  :تهمقد 

............................................

...... 
 

(1)فرَّ ِن لبِّ )وَ  
لََقهه  :( ُُروُف الُمذه  اله

 
 
 
 
 

 :ةائدَ فَ 
ِ ال ُكر  كثٌي ِمن الُعلماء الَسابقني  هات ني  فت نِي; لنَهما ال يداَلن ىلع صفة  لم ي ذ  ص 

 دة ، فصفة اإلذالِق تشُي إىل املخرِج، وصفُة اإلصماِت تشُي إىل خاصيّة  رصفَية.صوتَية  حُمدَ 
َ  َل خه  دَ ََّل هاتني الصفتني  واعلم أنَ : 1411ت قا، احلْصي  يدِ وِ  ََته ا ِف مَ هُ ل

 .(1)... وِف رُ الُ 
  وليس، ْصفعلم ال نمِ  اإلصمات واإلذالق فهما اا صفتمَ وأ: آخروقا، 

َ
 ر  ثَ لهما أ

 .(3)قِ طه  انل  ِف 
  م  فُعلِ 

 
ِمن  ائفةٌ ا ط  مهكر  ذِ  ل  م  ه  ِمن ذلك أنه ال أثر هلاتني الَصفتني ف الطق; فذلا أ

 
 
ا ِمن املعارصين  يذكرون هإاَل ما أذكره ولم، كما تقَدم ; مِ الِعل   لِ ه  أ  ا.ملَن كثي 

   :لها صفات َّل ضدِّ  :َّم الانالقِ 
 :ريفِ الصَّ 

فِ  :  :ريالصَّ  ائر.يشبه صوت الَط  صوٌت لغة 
ة ف صوت احلرف خيرج من بني الشفتني، أو هو: حدن  زائدٌ  صوٌت  :واصطَلًحا

 . س ,ز ,ص وحروفه: ثالثة وه: ،(4)قتنشأ من مروره ف مر ى ضيِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،53، صـل  قِ ن ع  مِ  :أي ،ب  ي لُ ن ذِ مِ ُل اهِ اجل   ب  ر  ه   :ومعناه:هايةالف  قا، (1)
 .95: صـالحاكم(2)
 .123: صـالجويد املصور( 3)
َدة الصوِت، كلَصوِت اْلارِج مِ : وعَرفه ابن الطحان( 4) ب  ِِبِ

ِط ُثق  غ  خمارج احلروِف . ن ض 
 بنحوه. . ولإلماِم مك  َكم132: صـوصفاتها

= 
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 :ةظَ حَ ََل  ُ 
 
 
  ضورِة ُمراعِة حرِف الَصفِي حا، اَللفِظ به،الفاضُل ىلع علماُؤناَكد  أ

 ، وقد تقَدم.الصاد حرف إخراج ف الشفتني إعما، عدم مالحظةو
ة الُمفيدف منظومته 643 قا، اإلمام الَسخاوين   د   :ُعم 

َِ )كَ  فرُي فراِعهِ َََوَصفِرُي ِا فيهِ الصَّ  لهَصالِ )و, (القَِّه انِ )و, (الصَّ هِميه  (ال
 

 :ةلَ قَ له القَ  
 الحرك واالضطراب.: لغة   :الَقلهَقلة

قوة اضطراب صوت احلرف عند الطق به ساكن ا ف خمرجه، ِبيث  :واصطَلًحا
د  ، وحروفها: ةٌ يسمع هل نربٌة قويَ   .(2)قُطُب ج 

بالباعد بني طرف عضِو الطق  -حالة سكونه-: إخراج احلرف املقلقل أو ه
 ن احلركت اثلالث.ائبة حركة مِ دون أن يُصاحبه ش

 َ  :انتَ بَ تَ ره ا  َ هَ ل
، َو:  :ُصغَر  قلقلة   -1 وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة ف وسط كمة 

وَس   َجا َءُكم ۞َولََقدۡ أو وسط َكم، َو:  ،َقۡبُل  ,َخلَۡقنَا  .بِٱۡلَيَِِّن  ِ  ِ 
 كنة  آخر الكمة، َو:وذلك إذا وقعت حروف القلقلة سا :قلقلة  ُكََب  -1

 .َوتَبَّ  ,ٱۡلَقَّ  ,ٱۡختَِل ق  
 : الر عيةف 435ت قا، اإلمام مكن 

لِ عليهَن  ف الوقِف ... فذللك الَصوت   .(1)أبهُي ِنهُه ف الوَصه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ا اتَصف  به حرُف الَصفِي ِمن صفاِت القَوة        وسيأِت ذكر -وذكر بعُضهم مراتب  للصفي، وذلك بالظر إىل م 
يِن : ، قا، اإلماُم مّك -تقسيم الصفات بهذا االعتبار إن شاء اهلل ِء، الذَل  تعال  ا: الَصاد; لإلطباِق واالس  أق واه 

ا، والَزاُي تليها  ضعُفها; للهمِس اَّلي فيهافيه 
 
 .212: صـالرعية. ف القَوة; للجهِر اَّلي فيها، والَسنُي أ

 .قُطب اليشء: مدارُه، واجل د: العظمة( 1)
 .124: صـالر عية( 2)
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مف  333تزري قا، ابن اجلو  :تهمقد 
َقلهَقًَََََل إِ  ُِ  نه َاََََََكَناوَبيَََََِِّمه 

 
ه نه ِف وإِنه يَكُ   بهيََنَا ال

َ
ِف ََكَن أ  (1)َوقَه

 
 
 
 
 

 :تنبيه
 :القلقلةِ  أداءِ   ف كيفيةِ شّتَّ  المعاصين ِذاهَب  ذهب بعُض 

َِ ف -  ن القلقلة تتبع احلرف اّلي قبلها.إ :ن قالمنهم 
-  َِ نهم   نها تتبع حركة احلرف اّلي بعدها.إ :ن قالِو
-  َِ نهم   ا.ما، إىل الفتح مطلق  ينبيغ أن تُ  :ن قالِو

 

 ةٌ رب  ه ساكن ا ِبيث يسمع هل ن  اضطراب احلرف ف خمرجِ  :القلقلة أنَ  :يحُ حِ والصَّ  
ها ٌة، قويَ  دون إِالٍة إَل ف املفخم،  مةً يفخوف املرقق  رقيقةً سهلة  فعىل القارِئ أن خُي رِج 
 .(1)َلثالركت الَّ  أيِِّ 

 : افيل الشَ لسبالسَ  ف 1332تاإلماُم عثماُن سليمان مراد قا،  
َََََوَ  ه  ةُ فَ ِص َََََله قَ مُ ال َََََهِ تَّ المُ  لِ َق  ِج
 

ََ هَ   ََ اُب رَ طِ اضه َ ََهِ رَ  َُمه ِف  ِف ره اله  ِج
 
 
 
 
 

 :ف نطق القلقلة اء كصلخطأ
ت م -1   .همزة  ب القلقلةِ صوِت  خ 
 ها.ف زمنِ  الةطاإلأي:  ،القلقلةِ  ّط م   -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن جعل  للقلقلة مرتبة ثاثلة: أكرب ِمن الكربى، وه: املشدد املتطرف املوقوف عليه، َو  (1)  .َوتَبَّ منهم م 
مون ىلع أَن للقلقلة      ، إذ  أَن الهَفلَقه ، وقلقلة: القِّ :مرتبتني، وال فرق  ب ني  قلقلةِ  واملتقد 

َ  املشَدد مِ  ٌم، ولو قُل ِقل  ل ُفَك اإلدَغم، فال ن حروف القلقلة: القلقلة ه للثان منه، والوُ، مد
 أثر للتشديد ىلع وضوح قلقلة املشدد.

ه ِمن موانع القلقلة، وكذا القاء الساكنني، َو:  -إذ ا-َغم فاإلد       ، وكذا الوقف َفَقِد اۡهتََدۡوا
 .َي ُشَعۡيُب بالروم ف َو: 

ثوقا، د. سويد: ( 2) ر  حُم د  ا الم  مسائل . إَن اختالف  املعارصين  ف القلقلِة ... ي د،ن ىلع أَن هذ 
 .132: صـخمتارات
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 ىلع احلرِف املقلقِل، وفصلُه عن احلرِف اّلي ي ليه. السكت -3
 م الالكم عنها، وكذا إشمامها.إمالها، وقد تقدَ  -4

 :فائدة

 َ حلرف الساكن طة بني ااحلرف املقلقل حالة متوس  أَن القلقلة  ِِن تعريف تبيَّ
 :وبيانُه باجلدو، الايل ح ذلكيتوضواملتحر ك، و
 يصاحب خروجه كيفية خروجه احلرف

 َّل َشء بالصادم الساكن
 َشءَّل  با باعد املقلقل
 حركة با باعد املتحرك

 :للِِّيا 
 .هولةلغة: السن  اللِِّي
: الواو انحرفهل و، فة  ن خمرجة بسهولة  وبدون ُك  : إخراج احلرف مِ اصطَلًحاو

 .َُيۡ  ,َخۡوف، َو: وايلاء الساكنتان املفتوح ما قبلهما
.يا بذلك; لنَ وُسم    هما خيرجان ف لني  وعدم كفة 
ِرَ اَِّل   :اف ه

 : امليل عن اليشء والعدو، عنه.لغة   اَّل راف
 سانِ الل   ه بسبب اعَتاِض جريانِ  لعدم كما،ِ  ;احلرف صوِت  : ميُل اصطَلًحاو

 .والراء الَلمطريقه، وهل حرفان: 
 ويكون اَراف صوت الالم إىل جانيب طرف اللسان; العَتاض الطرف طريقه. -
 من جانيب طرف اللسان إىل وسطه.وأما الراء فبالعكس: ينحرف الصوت بها  -
رِيرا َّ    :كه

: إعدُة اليشِء مَرة  بعد  مَرة ا َّكريرُ   .لغة 
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اء سان عند الطقاللَ  اد رأِس ع  تِ : ار  هو اواصطَلحً   ; نتيجة ضيق خمرجها.بالرَّ
 :أنَ  ت لف العلماء ف املراد بهذه الَصفِة، وتبنَي ِمن خالفهمقد اخو

  :ا كرير َع نوعي
فهذه  ،: تكريٌر مقبوٌ،: وهو ارتعاد رأس اللسان عند الطق بالراءلوع األوَّ انلَّ  -

 ن الحوا،.حا،  مِ  الراء ف أّي  صفة ال تنفك عن
: وهو اّلي يؤدي إىل الطق بعدة راءات انوع الَّ انلَّ  -  : تكريٌر غي مقبو، 

ل ق الفج َ  وبسبب غ  ها ملا منها صوت الراء، فلوال ُمرن ة اليت تبَّق ف رأس اللسان اليت 
ا ;جرى الصوت  .(2)،غي مقبو ولكررت الراء تكرير 

ِ ا َّ   :َفيِّ

اع. ا َّفي : االنتشار، واالتِّس   لغة 
من خمرجه حىت يصطدم بالصفحة الاخلية  الشي: انتشار صوت واصطَلًحا

 لألسنان العليا والسفىل.
تَِطالة    :اَِّلاه

: االم اَّلاتطالة  تداد.لغة 
إىل أن تتصل  ا من أو، حاَفة اللسانف خمرجه ضادالصوت امتداد : واصطَلًحا
 .بمخرج الالم

ن مؤخرة الفم إىل مقدمته حىت مِ  -عند الطق بالضاد-: اندفاع اللسان أو ه
ثي اهلواء الضاغط خلف  أصو،   رأُس اللسان ياُلمس

 
اثلنَيتني العليني، وذلك تت تأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ف اَلكريِر جُتتنُب ، وقصدهم ُذِكرت ِلُجتن بن قا،: ن الُمصن فني  م  مِ د: قا، د. سوي (1)
، وأَما أن ُنن كر  ال كرير  ابلَتة  فهذا يشٌء ّصعٌب; لمرين: الو،:  الُمؤد ي إىل ُظهوِر ِعَدِة راءات 

ف  الَراِء ف الكتِب خُيا ،أَن الو اقع  خُيالُفه  .195: صـمسائل خمتارات. لُفهاثلان: أَن و ص 



         صفات الحروف   

 

129 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

 .(2)اللسان
 :ةائدَ فَ 

 :الفرق بي اَّلاتطالة والمد
امتداد احلرف ف خمرجه املحقق مع  :ولكن االستطالة ،منهما امتدادف ك 

 اَصاره فيه.
وأما املد: فهو امتداد الصوت عند الطق ِبروفه دون اَصاره ف املخرج، إذ ليس 

 .(1)اهلواءهل خمرج حمقق حىت ينحْص فيه، بل خمرجه مقدٌر فال ينقطع املد إال بانقطاع 
 

مف هلا ضد  ال مبين ا الصفات اليت زريقا، ابن اجل  :تهمقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/212: اَلجويد املصور (1)
 ن الصفات الالزمة:املصنفني: صفتني مِ  بعضزاد  :تنبيه     
 .وقد تقدم الالكم عنها ف أحاكم الون الساكنةصفة الغنة،  -     
: االستتار، اخلفاءصفة  -      ، وللخفاء أربعة : خفاء الصوت عند الطق باحلرفواصطَلًحا: لغة 

أحرف، وه: حروف املد اثلالثة، واهلاء، وسبب خفاء حروف املد سعة خمرجها; لنه ُمقَدر، 
يت باملد عند مالقاة اهلمز، وسبب  اهلاء; الجتماع صفات الضعف فيها; فذلا  خفاءفذلا قُِوّ

يت بالصلة إذا كنت ضمي ا.  قُِوّ
ع تاء حرف ا خفيً ولَما كنت اهل: الر عيةقا، ف       ق  َفظ ببيانها حيث و  ت ح  َُ  .156. صـا وجب أن 
َفظ ىلع : ُجهد الُمِقّل وقا، ف       ت ح  َُ غ ط خمرجها، فلو لم  معن بيانها: تقوية صوتها بتقوية ض 

ا، الطبع إىل توسيع خمرجها لُعَّس  تضييقه بُلع ده عن الفم، في اكد ينعدم  تقوية ضغط خمرجها لم 
 .162. صـاللفظف 
ك ف الدريب والِمر اس ىلع  :دَ عه بَ وَ      ِمل جه د  انتهائك من باب املخارج والصفات ال بَد من أن ُتع 

ا، وتركيب ا،  رياضة اللسانذلك، وننصحك باقتناء رسالة:  ففيها أمثلة حلاالِت احلرف: إفراد 
إن شاء -بأحاكم متفرقة، تُِعينُك وكذا جداو، تتوي ىلع تطبيق نماذج من الكمات القرآنية 

ا-ىلع الوصو، إىل اإلتقان، وذلك  -اهلل . -لزام   تت إرشاف ُمعلم  ماهر 
 .113: صـالحاكم( 2)
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َََفِريَُها َََيُ ) :َص َََاد  َوَزاي  ِا  (َص
 

َََُب َجَََدٍِّ ) :قَلهَقلََََة    َََِيُ  ,(ُقطه  :َواللِّ
 
 
 
 
 

 َوانهَفَتَحََََا ,َاَََََكَنا (َواو  َوَيََََاء  )
 

ََََِراُف َواَِّل  ,َقبهلَُهَمَََا  َحا : ه  ُصَََحَّ
رِيٍَر ُجعَِله  ,(اِم َوالَرَّ الَلَّ ) :ِف  

 َوبَِتكه
 

  ِ ُ ) :َوللتََّفيِّ يه ِ تَ  :(نِ َضاًدا) ,(الشِّ  ِطله ااه
 :ةفائد 

 :فراج صفات الرااتخ ةيفيكف 

 ال  ِف ن حروف اهلجاء: ه ابلحث عنه أوَ بيل إىل معرفة صفات أي حرف  مِ السَ 
لم يتبنَي  حروف اهلمس، فإن تبنَي أنه فيها فهو حرف مهموٌس، وصفته: اهلمس، وإن

أنه فيها فهو ف حروف ضّده، وهو اجلهر; فيكون حرف ا مهور ا، وصفته: اجلهر، ثَم 
ث عنه ف الشدة وهكذا... ث عنه حىت يُنته  مِ  يُبح  ن الصفات اليت هلا ضّد، ثم يُبح 

فات اليت ال ضّد هلا.  ف الص 
ُظ باب الصفات ف منظومة إمام ا ل عليك ذلك: ِحف  ، ومما اجلزريةلفِنّ ومما يُسِهّ

ل إتقان فهمها تلك الصور اليت وُضعت; لت ت  يُسِهّ َُ ف  هناوسهيل فهمها وتميّيها، فال 
 االستفادة منها.

  ؟ن الرف الضعيفكيف نعرف الرف القويَّ ِِ 
ف  به مِ  ذلك نعرف .باعتبار ما اتَص   ن صفات 

ِِ ََّّ قَ والصفات تُ   :ن هذه اليثيَّة إَل ثَلثة أقَّامم 
 

 

 (11) قوَية (3) متوسطة (6)ضعيفة         
، الرخاوة، اهلمسوه: 

اء، الل ني ، االنفتاحٌ ، واْل ف 
 .االستفا،

ماِت  ،قِ الذاإل  ،واإلص 
 .وابليِنَيةِ 

 .بايق الصفاتوه: 

 :لئلهف  1429ت  منوديالسَ  نظم ذلك اإلمام
ََعيفها همََس    وَخَفََا ,ورخََو ,ض

 
 
 

 رفاَََوااَتفال عُ  ,انفتَاح   ,نِ ي  َََل
ََََُفُه بََََالُقوَّةِ    وََََِا ِاَََََواها وصه

 
 
 

ََ له ََ ,قِ ََّل اَّلَّ م ََ ,اتِ َواْلصه  ينِيَّةِ َوال
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َ
 :رفنَّ الَ واعلم أ

.الراءن صفات الضعف كن قوًيا، كـإذا كنت صفات القوة فيه أكث مِ  -  ، مثال 
ق وى، وأقوى احل -

 
 .الطاءروف كها: وإذا كنت صفاته كها قوَيٌة كن أ

ا، كـ هإذا كنت صفات الضعف فيو -  .الزايأكث كن ضعيف 
  .اهلاءوإذا كنت صفاته كها ضعيفة كن أضعف، وأضعف احلروف:  -
ا، كـ - .الالموإذا كنت صفات القوة فيه متساوية مع صفات الضعف كن متوسط   ، مثال 

 :وِعناهليص خه ا َّ  :ةائدَ فَ 
 هو: االنتباه للحروف الُمتجاورة. يصلِ ا َّخه 

ثِّر املرقُق ىلع فاملقصود  ث ر عليه، فال يؤ  تليص ّك حرف  مما ياوره ِبيث ال يُؤ 
 املفخِم، وال املفخُم ىلع املرقِق، ... .

م  القارُئ الن : قا، ابن اجلزري  ك  ح 
 
ته ُمو ف ّ ط  فإذا أ ق  بكل  حرف  ىلع ِحد 

 عن الََتكيب ما لم يكن حقه، فل ُيع ِمل نفس  
ُ
اكِمه حالة الََتكيب; لنه ينشأ ه بإِح 

 حالة اإلفراد، وذلك ظاهٌر.
ب ما ُياورها من   فكم من قارئ  ُي ِسن احلروف مفردة  وال ُي ِسنها مركبة  ِب س 

لِ  ، وي غ  ، في جِذُب القوين الضعيف  ، ومفَخم  ومرَقق  ، وق وِّي وضعيف  ارب  ُب ُم انس  وُمق 
 .(2)املفَخُم املرَقق  

 الكمات اليت ي نب يِغ الَتكّي عليها، وُيقاس عليها غيها: ومن
ۡف ، َُمَۡمَصةٍ  آلِِّيَ  َوََّل ، َيتََخبَُّطهُ ، َوِۡلَتَلَطَّ  .ٱلضَّ

 :ُت فتهف  1429ت ودي منن قا، اإلمام السَ 
ََََََم  ِ نه ُتَفخِّ

َ
ََََاَا أ َقَََََاٱإيََّ  لُمَرقَّ

 
 

َََعه إِنه يََََ  َِ َََِد  ُك  ٍَََم قَ َفخَّ ََََق ٱُِ َ   ه
َهرُ ) كَ  طه

َ
َهلُظه  ,أ َنا ,ا  نََكَصَا ,إِذه َنَتقه
 
 

َََا  نهَطَقَن
َ
ُ ٱ أ َََاءَ  ,ْللَّ َض

َ
َََا ,أ َحَص  (َحصه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/214: النرش( 1)
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ًَّل  :
 :صفات لها ضدِّ  :أوَّ

ه الهر -2  :الهمس وضدِّ
ا سمه الهَ   : اْلفاء، واصطالح  لضعف  ;د الطق باحلرفس عنف  جريان الَ  :هو لغة 

 .املخرج ىلعاالعتماد 
وعَرفه بعضُهم: اْلفاء ف السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيني، وعدم 

 اهزتازهما، وجريان  كثي  هلواء الفِس.
 .تك  س   ٌص خ  ه ش  فحثَ  :مموعة ف قوهلم عرشة وحروفه

ا رهه الَ   : اإلعالن، واصطالح   ;س عند الطق باحلرفجريان الف اَباس :هو لغة 
 .املخرج لقوة االعتماد ىلع

وعرفه بعضهم: الوضوح ف السمع نتيجة تضاِمّ الوترين الصوتيني، واهزتازهما، 
 واَباس  كثي  هلواء الفس.

 . ف وه ما عدا حروف اهلمسبقية احلرو: وحروفه

 :ها الرخاوة وبينهما ا واَالشدة وضدِّ  -1
: القّوة، و ةدِّ شِِّ ال الغة   ;جريان الصوت عند الطق باحلرفاَباس ه:  اصطالح 

 : مموعة ف قوهلم اوحروفه -نتيجة غلق املخرج- املخرج لقوة االعتماد ىلع
 
 د  جِ أ

 .تك  ب   ط  ق  
ا َ واِّ ا : االعتدا،، واصطالح  الطق باحلرف جريان الصوت عند هو:  لغة 

 جريان ا جزئي ا; لعدم كما، غلقه.
 .رم  عُ  ن  لِ  :قوهلم مموعة ف :وحروفه

ا خاوةالرِّ  : اللني، واصطالح  جريان ا  ه: جريان الصوت عند الطق باحلرف لغة 
حروف  وه ما عدا ،بقية احلروف :وحروفه ىلع املخرج،لضعف االعتماد  تاًما;
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 .الشدة والوسط
 :ه اَّلاتفالاَّلاتعَلء وضدِّ  -3

ا  اَّلاتعَلء : العلّو واالرتفاع، واصطالح  عند الطق ارتفاع أقص اللسان هو: لغة 
 تصّعد الصوت إىل احلنك الىلع، بقوهل: بعُضهموعَرفه  ،إىل احلنك الىلعباحلرف 

 .ظ  قِ  ط  غ  ض   خَص  :وحروفه مموعة ف قوهلم
ا اَّلاتفال : االخنفاض، واصطالح  عن احلنك هو: اخنفاض أقص اللسان  لغة 

عدم تصعد الصوت إىل احلنك  بقوهل: ُضهمبعوعَرفه  ،الىلع عند الطق باحلرف
 .بقّية احلروف، وه ما عدا حروف االستعالءالىلع، وحروفه: 

 :ه اَّلنفتاحاْلطباق وضدِّ  -4
: اْلطباق ا  لغة  من اللسان بما ياذيه من  جزءلصاق إهو: االلصاق، واصطالح 

 :ه أربعةوحروفعند الطق ِبروفه،  واَصار الصوت بينهما ،سقف احلنك الىلع
 .الصاد والضاد والطاء والظاء

ا  اَّلنفتاح : االفَتاق، واصطالح  ، وعدم هو: افَتاق اللسان عن احلنك الىلعلغة 
 ، وه ما عداة احلروفبقيّ  :وحروفه ،بينهما عند الطق ِبروفهاَصار الصوت 

 . روف اإلطباقح
ه اْلصمات -5  :اْلذَّلق وضدِّ

الغة: حَدة اللسان وذ اْلذَّلق اللسان  ِق ل  : اعتماد احلرف ىلع ذ  هو رابته، واصطالح 
وعَرفه بعضهم: خروج احلرف من خمرجه  فة، أي: طرفيهما، عند الطق به،أو الشَ 

 .فَر من لُّب ، وحروفها: بسهولة  وِخّفة  من غي كفة
ا واْلصمات : منع انفراد هذه احلروف ف كمة رباعّية أو هو لغة: املنع، واصطالح 

مخاسّية كّها أصو،، بل ال بَد من وجود حرف ىلع القّل من احلروف املذلقة، فكمة: 
د ج  ْللِوّها من حرف من حروف  ;ُحِكم  عليها بأنها دخيلة ىلع َكم العرب ع س 
 .اإلذالق

ة ا بـ: خروج احلرف من خمرجه مع الُك ف   .وُعِرّف  اإلصمات أيض 
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 .ما عدا حروف اإلذالق بقية احلروف وهوحروف اإلصمات: 
وإنَما هما  ،يتبنَي لك أَن صفيت  اّلالقة واإلصمات ال أثر هلما ف الطق -هنا-ومن 

 صفتان رصفَيتان لغويتان ال دخل هلما ف جتويد احلروف.
 :لها صفات َّل ضدِّ  :ثانيًا

ا هو: ريفِ الصَّ  -1 : حدة الصوت، واصطالح   حَدٌة ف صوت احلرف تنشأ عن لغة 
 .الصاد والزاي والسني :وحروفه همروره ف مر ى ضِيّق، 

ا هو: :لغة   القلقلة -2 طق عند الّ احلرف اضطراب صوت  االضطراب، واصطالح 
ُ  ِبيث ه ساكن ا ف خمرجهب   .قطب جد :مموعة ف قوهلم اوحروفه ،ةٌ قويّ  سمع هل نربةٌ ي

3-  ِ  بدوناحلرف من خمرجه بسهولة و : إخراجهو اواصطالح   ،هولةالسن  :لغة   ياللِّ
 .ىلع اللسان ة  ف  ُك  

 .الساكنتان املفتوح ما قبلهما الواو وايلاء ما:ه اهوحرف
لعدم كما،  ;احلرِف  صوِت  ُل ي  م   :ا هوواصطالح   ،امليل والعدو، :لغة   اَّل راف -4

 .الالم والراء :هاوحرف ،جريانه بسبب اعَتاض اللسان طريقه
 : ارتعاد رأس اللسان عند الطقهو اواصطالح   ،اإلعدة :لغة   كريرا َّ  -5

  ; نتيجة ضيق خمرجها.الراءـب
:لغ فيِِّ ا َّ  -6 ه حىت ن خمرجِ مِ  الشنيانتشار صوت  هو: اواصطالح   ،االنتشار ة 

 .يصطدم بالصفحة الاخلية لألسنان العليا والسفىل
ا ه: اَّلاتطالة -5 : االمتداد، واصطالح  من ف خمرجها  الضاد اد صوتامتد لغة 

للسان إىل آخرها، وعَرفه بعضهم: اندفاع اللسان قليال  إىل المام بعد ا ةأو، حاف  
حىت ياُلمس رأس اللسان أصو، اثلنَيتني العليني; وذلك  الضاداصطدامه بمخرج 

 تت تأثي اهلواء املضغوط خلف اللسان.
 :تنبيه

 زاد بعض املصنفني:
ا ه: خفاء الصوت عند الطق باحلرف،  :اءفَ اخلَ صفة  : االستتار، واصطالح  لغة 
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، وسبب خفاء حروف املد سعة خمرجها; حروف املد اثلالثة، واهلاءوحروفها ه: 
يت باملد عند مالقاة اهلمز، وسبب  اهلاء; اجتماع صفات  خفاءلنه ُمقَدر، فذلا قُِوّ

يت بالصلة إذا كنت ضم ا.الضعف فيها; فذلا قُِوّ  ي 
 ف جيع أحواهلما. للننون والِميم، وتكون مصاحبة  ةنَّ الغُ صفة 

(1)جدول فيه ذكر الرف وصفاته  رتبة حبَّب ُمارجها
: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبيل إىل معرفة صفات أي حرف  من حروف اهلجاء: ه ابلحث عنه أوال  ف حروف ( 1)
موٌس، وصفته: اهلمس، وإن لم يتبنَي أنه فيها فهو ف اهلمس، فإن تبنَي أنه فيها فهو حرف مه

ث عنه ف الشدة  حروف ضّده، وهو اجلهر; فيكون حرف ا مهور ا، وصفته: اجلهر، ثَم يُبح 
فات اليت ال ضّد هلا. ث عنه ف الص   وهكذا...حىت يُنته  من الصفات اليت هلا ضّد، ثم يُبح 

ُظ        ل عليك ذلك: ِحف  ل إتقان اجلزريةباب الصفات ف منظومة إمام الفِنّ ومما يُسِهّ ، ومما يُسِهّ
 فهمها تلك الصور اليت وُضعت; لتسهيل فهمها وتميّيها، فال يُتساهل ف االستفادة منها.

 صفاته الرف
 

 ت 

 َّل ضَََد لَََهََََََا ضَََََََد لََََََهََََََا 
 فالصفي  القلقلة  اللني االَرا اْلذَّلق اْلطباق اَّلاتعَلء الشدة الهمس 

 اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال  الرخاوة ا واَ الهر الغنة اخلفاء الكرير الفيش االستطالة
 اخلفاء اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهر حروف المد 
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الشدة الهر الهمزة
 اخلفاء اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهمس الهاء
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال ا واَ الهر العي
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهمس الاء
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتعَلء الرخاوة الهر الغي
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتعَلء الرخاوة الهمس اخلاء
 القلقلة اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتعَلء الشدة الهر القاف
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال لشدةا الهمس الَكف
 القلقلة اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الشدة الهر اليم
 ا في اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهمس الشي

 الرف
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اِلاء َري 
 المدية

اللي إن اكن   :وتتصف بَ اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهر
 بعد فتح

 اَّلاتطالة اْلصمات اْلطباق َلءاَّلاتع الرخاوة الهر الضاد
 اَّل راف اْلذَّلق اَّلنفتاح اَّلاتفال ا واَ الهر الَلم
 الغنة اْلذَّلق اَّلنفتاح اَّلاتفال ا واَ الهر انلون
 وا كرير اَّل راف اْلذَّلق اَّلنفتاح اَّلاتفال ا واَ الهر الراء
 القلقلة اْلصمات اْلطباق اَّلاتعَلء الشدة الهر الطاء

 القلقلة اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الشدة الهر لالا
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الشدة الهمس ا اء
 الصفري اْلصمات اْلطباق اَّلاتعَلء الرخاوة الهمس الصاد
 الصفري اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهمس الَّي
 ريالصف اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهر الزاي
  اْلصمات اْلطباق اَّلاتعَلء الرخاوة الهر الظاء
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهر اَّلال
  اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهمس الاء
  اْلذَّلق اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهمس الفاء

الواو َري 
 المدية

اللي إن اكن   :صف بَوتت اْلصمات اَّلنفتاح اَّلاتفال الرخاوة الهر
 بعد فتح

 القلقلة اْلذَّلق اَّلنفتاح اَّلاتفال الشدة الهر الاء
 الغنة اْلذَّلق اَّلنفتاح اَّلاتفال ا واَ الهر الميم
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عن ا أَن احلروف تُ  ، قسٌم م ِمن حيث اَلفخيم والََتقيق إىل ثالثة أقسامقسَ تقَدم م 
 َراء فهو حرٌف دائر بني الَتقيق والفخيم.ُيفَخم تارة، وِمنها المنها يرقق تارة و

 ُِ ًَل فَ وهاا الَكم عن الراء وأحوالها    :صَّ
 للراء ثَلثة أحَكم

 

 جهيجواز الوَ  قيق َّ ال          فخيما َّ    

ًَّل   (:8) فخيمحاَّلت ا َّ  :أوَّ
 .َضانَ َر َ ، َربَّنَا: ، َومفتوحة   أن تكون الراء -1
 .يَمرۡ  َ , ةٍ يَ رۡ قَ : ، َوقبلها فتحوساكنة   أن تكون الراء – 2
, َعَۡص لۡ ٱوَ : ، َوقبلها ساكن وقبل الساكن فتحوساكنة   أن تكون الراء – 3
 .رَفجۡ لۡ ٱوَ 

 .ونَ َِصُ ُيبۡ , ءُ آرَُحَ : َو ،مضمومة   أن تكون الراء -4
 . ُت بََُصۡ , َب رۡ قُ : وم، َقبلها ضوساكنة   أن تكون الراء -5
 .ُخَۡض , ُخَّۡس : م، َوقبلها ساكن وقبل الساكن ضوساكنة   أن تكون الراء -6
، ملفوظة أو مقَدرة، َو:قبوساكنة   أن تكون الراء -5 ه رۡ ٱ لها همزُة وصل  ، تَابُوا
ِيٱ   .تََض  رۡ ٱ َّلَّ

غي - ف استعالءوبعدها حر أصل ساكنة  وقبلها كَّس أن تكون الراء -3
 .َطاسرۡ قِ : ، َو(2)واحدة ف كمة   -مكسور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ  ,َطاسرۡ قِ ف كمات مخس خمصوصة، وه:  (1) ۡ ، اَصادٗ ِ رۡ ، قَةرۡ فِ ، ادٗ َصارۡ وإ       .َصادرۡ مِ لِال
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 (:4)قيق حاَّلت ال َّ  :ثانيًا 

ِينَ ٱ َوذَرِ , قًارِزۡ أن تكون الراء مكسورة ، َو:  -1  .َّلَّ
، َو:  -2   .يَةرۡ  ِ , نَ َعوۡ فِرۡ أن تكون الراء ساكنة  وقبلها كٌَّس أصلر
وقبل الساكن  -غي مستعل  –ساكن  أن تكون الراء ساكنة  وقبلها -3

ِكۡ ٱ, رِاحۡ مكسور، َو:   .رَّلِّ
 .َخرۡي  , َخبرِي، َو: (2)أن تكون الراء ساكنة  قبلها ياء ساكنة -4

 (:1)جواز الوجهي  :ثالًا
1-  ، أن تكون الَراُء ساكنة  وقبلها كٌَّس أصلر وبعدها حرف استعالء مكسور 

 .(3()1)لوصل أو حا، الوقف بالرومف ا ,فِۡرق  وذلك ف: 
أن تكون الَراُء ساكنة   وقبلها حرف استعالء ساكن وقبله حرف مكسور،  -2

 .(4)ِ َۡصَ و, ٱلۡقِۡطرِ  وذلك ف: 
 وذكر بعُضهم فيما يوز فيه الوجهان:

وما أشبهه، وذلك حا،  ,يََّۡسِ إذا كنت الَراء ساكنة وبعدها ياء حمذوفة:  -3
 .* لسكونالوقف با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال فرق بني ايلاء املدية واللينَية ف هذا احلكم. :بيهتن (1)
 حكم الراء حا، الروم كحكمها ف الوصل. :تنبيه (2)
وهو كَّس حرف  لزوال  وجب  ال قيق ؛الراء ا فخيم فقَ فف أَما عند الوقف بالسكون (3)

 االستعالء، وهو: القاف.

اتفخيمه، َو:  املراد غي الُمنَون، أما املنون فال خالف ف (4)  .ِ َۡصٗ
فاملقدم الفخيم، عمال   ,ِ َۡصَ جيُع ما اختلف فيه ف هذا ابلاب فاملقدم الَتقيق، عدا كمة:  *

 ِبكمها ف الوصل.
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 :بيان علل جواز الوجهي ف الممات المذكورة
قِۡطرِ   (1)وصًَل  قفِرۡ  الممة

َ  ِ َۡصَ  -ٱلۡ  َّۡسِ ي

قيق
الَت

جه 
و

 

إىل كون حرف االستعالء  انظر  
 والكَّس أضعف   ،امكسور  
، فُعوِمل معاملة هتفخيم  

 .يَةرۡ  ِ املستفل، كـ: 

 : فـالراءبالصـل عمال  
 سـاكن وقبلها ساكنةٌ 

 الســــاكن وقبــــل
 مكسور.

 متطرفة بل ليست الراءلكون 
وهو  حمذوف   متوسطة ِبرف  

من – فِه متحركة، ايلاء
 .(1)بالكَّس -حيث الصل

خيم
الف

جه 
و

 

إىل مرد وقوع حرف  انظر  
بغض   ،تِهوَ االستعالء بعدها وقُ 

 الظر عن حركته.

لوجــود حــرف  انظــر  
االســـتعالء قبلهـــا، 

 َُ  :عنـه رَبُ ع ـوهو مـا 
 الساكن احلصني.ب

فِه  ،بالصل عمال  
راء ساكنة قبلها ساكن 

 فتح. الساكن وقبل

 ِِ  :كصل ف نطق الراءالّت خطاء األ نو
 ة إذا كن بعدها حرف مرقق أو مهموس، مثل:خاَص ف موضع الفخيم ترقيقها  -1
 .يَمرۡ  َ , َحُونَ تُرۡ 

ُتمۡ ، ُهمه ِذرۡ ُتنۡ  :تفخيمها ف موضع الَتقيق، مثل -2 ۡحَِصۡ
ُ
ِي, أ  .َوقَرِّ

، مثل:  -3  .قَِدير  , َخبرِي  همسها السيما إذا وقعت آخر الكمة وكنت مرققة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وقد تقَدما; لزوا، موجب الََتقيق وهو الكَّس.  واحد  أَما حا، الوقف عليها فباَلفخيم قوال   (1)
ر، أي: سورة القم، ف مواضعها الَستة ف نُُذرِ املختلف فيها:   الكماتذكر بعُض العلماء ف (2)

أجوبة القراء : ا، وف  ذلك َكم فيه طو،. وانظرأنها يوز فيها الََتقيق، واَلفخيم وقف  
 الفوائد اَلجويديةو ،35 - 36: صـ -حفظه اهلل- للشيخ املقرئ: إيهاب فكري الفضالء

َ ، وقد فرق الشيخ عبدالَرازق بني كمة:ازق موىسلإلمام عبدالرَ  فإَن  نُُذرِ ولكمة:  َّۡسِ ي
الوىل كَّستها كَّسة بناء، والخرى كَّستها كَّسة إعراب فِه كَّسة عرضة، وبناء  ىلع هذا 

 فقد منع الَتقيق ف الخرى، واهلل أعلم.
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 :ظةحَ ََل  ُ 
 َُمٜۡرى َها :اإلمالة سبب من أسباب الَتقيق، وقد قرأ بها حفٌص ف كمة -

 .(2)، فلإلمالة رقق الراء[41:هود]
ا: حكمها حا، وصلها بالنسبة للراء املتطرفة املتحركة و - صال  الساكنة وقف 

يكون ِبسب حركتها، وحكمها حا، الوقف عليها يكون ِبسب ما قبلها من 
َر قبل.  حركة، ِبسب الفصيل اّلي م 

ه ها ِبسب حركتها، فف َو: موكذا الراء املشددة فحك - وا لراء الوىل تفخم ا فَفِر 
 سبقت بكَّس. نهاساكنة ونقو،: لال وَّل نرقق، -املتحركة-والخرى  -الساكنة-

ا: الَتقيق،  رِ قِطۡ ٱلۡ  ف اإلماُم ابن اجلزري -َدم ف الداءقأي: -اختار  - وقف 
ا للوصِل، وعمال  بأصِل حركِة ُك  منهما ِ َۡص وف  ا: الفخيم; نظر   .وقف 

 :1313ت وف هذا قا، اإلمام املتويل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بتْصف.1/129: هداية القاري( 1)

ََََصَ )وَ  ََهِ اخه  (ِِ ََفي نه يُ َت
َ
ََااَر أ َم  َفخَّ

 
 
 

ََُه ِف  ََّ ََرِ اله )وََعكه ََا (قِطه لََم ََُه فَاعه  َعنه
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 ن أن تكون:القرآن الكريم مِ  فال تلو الالم الساكنة 
 

 

 
ًَل   :وإِلك الَكم عن ذلك ِفصَّ

ًَّل   :َّلم اَّلام :أوَّ
 ن أن تكون:تلو مِ  الو بذلك لوجودها فيه،وُسم يت 

 .بِنية الكمة نمِ  :أصلية   -1
 .أو زائدة   -2

لَِّۡنَتُِكمۡ َو:  فاألصلية
َ
لَۡو نُِكۡم   ,أ

َ
 ، وه مظهرة وجوب ا.زِلَۡزاَّٗل  ،َوأ

 :قَّمانائدة والزَّ 
ها جتريدُ  عنها، فال يصحن  كن نف  فارق الكمة، وال ت  الزمة، وه اليت ال تُ زائدة  -

ِيعنها، َو: انِ  ,ٱَّلَّ َ ِينَ  ,َوٱَّلَّ  .ٱٓأۡلنَ  ,لۡيَََّعَ َوٱ ,ٱَّلَّ
 وه مدغمة إن وقع بعدها الٌم، ومظهرة فيما سوى ذلك.

رَبُ عنها بـ - ع  َُ  .عريفَّلم ا َّ زائدة غي الزمة، وه اليت يصحن جتريدها، وه ما 
 :حا انولها 

حروف أوائل كمات هذا  ; وذلك إذا جاء بعدها أحدُ اإلدَغم: وحكمها ةيَّ َِّ مه شَ  -1
 ابليت:

ً رُ  له صِ  مَّ ثُ  به طِ  ِ ذَ  فه ِضَ زه ا تفُ حه  مه َعَا ن
 

ِ يًفَََشِ  ره زُ  نٍِّ َظََ وءَ ُاََ عه دَ    مه رَ َكََله ا ل
مۡ ٱَو:   م سَية; إلدَغمها ف كمةَوٱنلَّۡجمِ ، رِ ولط  َوٱ، َس لشَّ يت ش  مۡ ٱ، وسم   .َس لشَّ

 ; وذلك إذا جاء بعدها أحد حروف هذه الكمات:اإلظهار: وحكمها ةيَ رِ م  ق   -2
.............................................

....... 
 

 هُ يَمَقِ عَ  فه َََََََخَ وَ  َك جَّ حَ  غِ به ا....  
رَية; لظوسم   ،رَفجۡ لۡ ٱ, َعَۡص لۡ ٱ، َقَمرَ لۡ ٱَو:    م   .َقَمرَ لۡ ٱها ف كمة رِ هويت ق 

 أو ََّلم حرف م فعلأو ََّل  أ رو ََّلم أ ََّلم اام
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ِيِف  ِف الشَّ حه مَّيَّةِ والقمريَّةِ ف الُمصه ِم الشَّ ة الَلَّ َِ  :َعََل

ةَ َضَع الُعلماُء للقمريَّةِ و َِ َهار َعََل مأخوذٌة ِمن -خاء ِمن غي نقطة   وه رأُس  :اِْلظه
 .َعَۡص لۡ ٱ، َو: -كمة خفيف

مَِّيَّةَ  لَوا الشَّ ، َو:  َوأخه  .رِ ولط  َوٱوَشَددوا اَلايِل 
 :فقا، تهتفف هذه الحاكم   اإلمام اجلمزوري  نظم  
َََََل  ِ له )ِم ل

َ
َََ (أ  اََّل َح

َ ََََل األه َََُرِف ِن َقبه  حه
 

وََّل  
ُ
َََََاأ َََََا :ُهَم َهارَُه َََََرِِف  ,إِظه  فَلهَتعه
 ََ ََعه َع َِ ٍََع  َب َََل اره ََهُ ََقبه ََذه ِعلهَم ٍة ُخ َ  شه

 
َََك وََخََفه َعقِيَمََهُ ا ) :ََِِنِ    (1)بهََِغ َحجَّ

) 
َبََََََعِ  :ثَانِيِهَمََََََا  ره

َ
 إِدهَغُ َهََََََا ِف أ

 
يهًضََََاَوََعََََ 

َ
ٍة أ َ ََََعِ  ,شه ََََا فَ زََه  :َوَر ه

ًَا َتُفَزه ِضَفه َذا نَِعَمه ِطبه ُثمَّ ِصَ   له رُحه
 

ََََرمه    َََا لِلهَك َََنٍِّ ُزره َشِيًف َََوَء َظ  ُا
 َدعه
ََََََلَّ   َها َقمه اَُّل  مَ َوال ِ َََََمِّ َََََهه وىَل َا  رِيَّ

 
ََََلَّ    َََيَّهه َم اَُّل َوال َِّ َِها َشمه َََمِّ ََََر  َا  خه

 :تَنهبِيه 
 ن وهما:لالم لفظ اجلاللة حاال

ا أو ما َّفخيم -1 ا، َو: : وذلك إن كن ما قبلها مفتوح  ُ  قَاَل  ذۡ إِ ضموم   ,ٱْللَّ
ِ رَُاوُل  (1)ٱْللَّ

. 

قيق -2 ِ إن كن ما قبلها مكسور ا، َو:  وذلك: ال َّ ِ  ِمۡسِب، ْلِلَّ  .ٱْللَّ
 : قا، ابن اجلزري

َََفَ وَ  ِ ََََلَّ  مِ خِّ َََ مَ ال َََ نِ ِِ ِ ٱ مِ ااه  ْللَّ
 

ََ عََنه   ََ اوه  نَ ٍح ته َف ِ  :َكََ مٍِّ َض ََُد اْللَّ  عب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح . ًجا ال رفث  فيه وال فسوق وال جدا،أي: اطلب  ح   :هذه المماتقال انلاظُم ف شح ( 1)
 [.195]ابلقرة: ...َث فَ  رَ ََل فَ  جَّ ٱلَ  نَّ يهِ فِ  َض رَ ن فَ مَ فَ ، وفيه إشارٌة إىل قوهِل تعاىل: 66: صـالقفا،

مون  الَص  أَن بعض القَراءِ  :َويُنَبَّه إَل( 2) خ  ف  ينئ  طِق بوت  عند أَوِ، الن َُ ه  ا لفظ اجلاللة، ثَم يُرققونه ت 
ن أَوهل إىل ينبيغ ذلك، والواجب: إبقاء الفخيم ف صوت احلرف مِ  منهم لطِق اهلاء املرققة، وال

.  آخره; وهذا عمر ف ك  ألف  مفخمة 
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 :َّلم الفعل :ثانيًا

صوهل، وه مِ  ُسم يت بذلك لوجودها فيه،
ُ
أن يكون ماضي ا، أو  الفعُل ال خيلو ون أ

ا. ، أو أمر   مضارع 
، َو:فأمَ  - ه  ,فَٱۡ ََقَمهُ ا املايض، فتكون الالم متوسطة  فة، َو: ومتطر   ،َوُزلۡزِلُوا
نَزنۡلَا

َ
 .َجَعلۡنَا ,أ

فة، ، ومتطر  يَلَۡهث   ,يَلۡتَفِۡ  َو: وأَما الفعل املضارع: فتكون الالم متوسطة،  -
قُلَو: 

َ
ن ,لَُّكمۡ  أ  .َيۡعَمۡل  َِ

لۡقِ َما فعل المر: فمتوسطة، َو: وأ -
َ
 ,فَٱۡجَعۡل فة، َو: ، ومتطر  َوٱۡلَعۡنُهمۡ  ,َوأ

 ۡ  .َفتََوّكَّ
 :اهَ مُ كه وحُ 

 .ََيَۡعل لَُّكم ,ُكمقُل لَّ , قُل رِِّبِّ مدغٌم فيما بعده، وذلك ف الالم والراء، َو:  -1
نَزنۡلَا، وف املايض، َو: َنَعم قُۡل  مظهٌر، فيما عدا ذلك، فف المر، َو:  -2 

َ
، أ

 .يَلۡتَقِۡطهُ وف املضارع، َو: 
 :تهتفف  قا، اإلمام اجلمزوري 

َََََرنَّ ََّل و ِه ظه
َ
ََََاأ لَق طه ُِ ٍََََل   (1)َم فِعه
 

ََق )و ,(قُلهَنا)و ,(قُله َنَعم) :ِف  وِ     (ا ه
 
 

 :َّلم الرف :ثالًا
 .له بَ ، وله هَ الم فة، وه ُسم يت بذلك لوجودها فيه، وال تكون إال متطر  و
 :اهَ مُ كه حُ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا إطالٌق من اَلاظِم ( 1) ذ  راء فإنهـا مـا لـم يقـع بعـد الـالم الم أو قبـل: ، وهو ُمقَيٌد بما مـَر ه 
 .تُدغ م

ع  قبل  الم  أو راء، فإن وقع ـت  قبلهـا : فتح القفا،ف  اجلمزوري قا،  لن إظهارها إذا لم ت ق  وحم 
... دغمت 

ُ
 .69. صـأ
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ن إََِلَٰٓ  لََّك  َهل َفُقۡل ف الالم، َو:  هلم الم: دغ  تُ  -
َ
 .[13:الازعت] ٰ تََزّكَّ  أ

ه ف الالم، َو:  بلم الم: دغ  وتُ  - ، وف [15:الفجر] ٱِۡلَتِيمَ  تُۡكرُِ ونَ  َّلَّ  بَل َلَّ
ب ُكمۡ  بَل قَاَل الراء، َو:  َم َو تِ  َرب   رَّ ۡرِض  ٱلََّّ

َ
 . [56:النبياء]َوٱأۡل

ر فيما عدا ذلك - ا َعلِۡمتُم َهۡل  قَاَل ، َو: (2)وتُظه  ِخيه ُِيُوُاَف  َفَعلۡتُم َِّ
َ
ٰ َوأ

ۡخََّسِينَ  نُنَبِِّئُُكم َهۡل  قُۡل ، [39:يوسف]
َ
ۡعَم ًَل  بِٱأۡل

َ
 .[113:هفالك] أ

 

 :َّلم األ ر :رابًعا

 ه، َو:زائدٌة عن بِن يِة الكمة، تدخل ىلع الفعل املضارع فتجزمُ  (1)وه المٌ 

 .ِۡلَۡقَطعۡ  ُثمَّ  ,فَلۡيَنُظرِ  ,َوِۡلَۡكتُب

ا.مُ  اْلظهار :اهَ كمُ وحُ   طلق 


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ومنه:  (1) ا قُلُوبِهِم ََعَ   َرانَ  بَلۜۡۡ  َلَّ ه  َِّ  . [، فإن الالم مظهرة; لوجود السكت14]املطففني: يَۡكَِّبُونَ  ََكنُوا

 ; وبالنسبة حلفص فقد قرأ بإساكنها.ثم، والواوالم المر ُقِرئ  بإساكنها وكَّسها بعد ( 2)
ا-إذا اب تُِدئ   :تنبيه      .ِۡلَۡقَطعۡ بـ:  -اختبار ا أو تعريف   ، فإَن الالم تُكَّس 
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  :هما َع ثَلثة أنواعالرفي واجتماعُ  ا قاءُ 
 

 ، أَما اثلالث فال دخل  هل هنا.الوعن الوالن  والُمعترُب ]ف باب اإلدَغم[ هو: 
 :َوينقَُّم انلوَعن األوَّلن إَل أربعة أقَّام

 

 املتباعدان -4 املتقاربان -3 الُمتجانسان. -2 الُمتماثالن. -1
 والقسم الرابع ال إدَغم فيه.

ًَّل  ِ  :أوَّ هُمتََماث  :ََلنِ ال

ه  ِ مَ تَ مُ ال .ان ات  هما احلرفان الذَل  :نََل اث ة  ا وِصف   دا خمرج 
ا ف االسم والَرسم، ن أهل العلم بقوهلم: وقد عَرفه طائفٌة مِ  احلرفان الذَلان اَت د 

 وهو املختاُر ملا سيأِت.
 :همُ كه وحُ 

 .َه َذا بِِِّكَت ِب  ٱۡذَهبَو: وجوب اإلدَغم، 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن اإلدَغم ن احلروف مما ال يُدغ م، وقد تقَدم من هذا ابلاب معرفة ما يُدغ م مِ املقصود مِ ( 1)
 وتعريفه ف أحاكم الون الساكنة.

الطق[ واْلط ]ف القاؤهما ف اللَفظ ]
 ي فِصل بينهما فاصٌل، اَل الكتابة[، بأ

 .َُّۡعُضُكم َيۡغتَب َوََّل كلقاء ابلاءين: 

القاؤهما ف اْلط   
 .ُهوَ  إِنَُّهۥ فقط، َو:

 

القاؤهما ف اللفظ فقط،  
نَا   َو:

َ
 .نَِذيرٞ  أ

(1) 
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 ُ انِ  هُ ن   مِ ن  ث  ت  س  وي ر   :أم 

حرف مد فإنه ال  ُ، ما لو كن احلرف الوَ 
ه : َو ،يوز إدَغمه فيما بعده  قَالُوا

ۡيِ  ِف : وَو ،َوُهمۡ  َِ  .(2)يَۡو

اِِلَهۜۡۡ : َو ،سكت   هاء   ُ، الوَ أو كن   َِ 
، فيجوز فيها وجهان: َعنِِّ  َهلََك  ٢٨

 .(1)واإلظهار اإلدَغم
ِّن املعانف   قا، اإلمام اجلمزوري  :ك 

َََ ُل الِمثهلَ وَّ
َ
َََا أ َِ ن  َو َََكَّ َََهِ ُ ََّ  ِي في

 
ُِ فََََََل   َََِِهِ  َََِِن إِدَغ  ََل َتَمَََثِّ  بَََُدَّ 

ِ إَِّلَّ  
ِهَرنه  :َلَ  الََُمِّ ظه

َ
ٍََد فََأ َِ  حََرَف 

 
َجََل  ,(ِف يومِ  ,قَالُوا َوُهم) :كَ    ُددههُ ُ َّه ِه  َوا

ََُمٍِّ   ََوإَِّلَّ  ,لِ ََ َه َََاَء َا ٍ  ب ََه) :كه اِِلَ َِ) 
 

 ََ ََهِ لَُه ََُف  مه فَفِي ََََل  ,ُخله ِ ََاُر فَضِّ ه  واَِّلظه
   ٍ  ................................ ََََََََََِّكه

 
  ................................................ 

 :ةظَ حَ ََل  ُ  
ن  َو   املتماثلني ف يلدخل العريِف املختار: فائدةُ  ا ك  ه : َو م  : َوو ،وَُهمۡ  قَالُوا

ۡيِ  ِف  َِ اح يذكره فيما يُستثن مِ ، فإن كثي ا مِ يَۡو َ املتماثلني، وعند إدَغم ن ن الرشن
ط اتاد  املخرِج وال  -عنده- الظر ف تعريف املتماثلني َت  ال جتده داخال  فيه; فإنه ي ش 

 .(3)اتاد فيما ي ست ثنيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َدٌة لطيفٌة مقدارها  (1) ّد اَلمكني، وه م  ب  املّد، ويُسََّم املد ف َِو هذا: م  دِغم  ّله 
ُ
إذ  لو أ

 .24: صـاإلضاءة ف أصو، القراءةيؤَت بها وجوب ا للفصل بني الواوين حذر ا من اإلدَغم. 
ن        عرَب به ىلع: ك ياءين أوهلما مشددة مكسورة، واثلانية ساكنة; لنَه خيرج متمّكن ا  ومنهم م 

 .111: صـالغايةبسبب التشديد. 
، -ىلع عموم القاعدة-وجب إدَغُمه  -مفتوح أي: ساكن ما قبله-فإن كن الو، حرف لني      

ه  َو: ََكنُوا ه وَّ  .; لَن حرف اللني بمّنلة الَصحيِح َعَصوا
اِِلَهۜۡۡ وكيفية اإلظهار: أن يوقف ىلع:  (2) . -السكت-ُوق يفة لطيفة  من غي تنفس    َِ  وهو املقدم أداء 

 ف االتادُ  يكون فحينئذ  -اجلوف  خمرِج  إسقاط يرى من رأي ىلع هذا إنَ : يُقا، أن وُيمكن (3)
 .متماثال  عنده كونه إشاك، ف فال -حاصال   املخرج
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هُمَتَجانََِّانِ  :ثانيًا   :ال

هُمتَ   .ا وخيتلفا ف بعض الصفاتج  خمر فق احلرفانهو أن يتَ  :انََِّانِ جَ ال
ا- همُ كه وحُ  ًِ و ازُ  :-ُعُمو  إدَغم الو، ف اثلان. ج 

ٌص وقد   ف  م  ح   َ د 
 
 ف سبعة مواضع، تتص بثالثة خمارج: -وُجوب ا-أ

 خمرج الطاء والاء والا،، ويب اإلدَغم ف أربعة مواضع: -1 
 .ََََّطَ  : ، َوالطاء ف الاء -
ۡثَقلَ ا،، َو: والاء ف ال -

َ
 .دََّعَوا أ

ا ئَِفتَانِ  َهمَّ  إِذۡ والاء ف الطاء، َو:  -  . طَّ
 . َوَ هَّدت  والا، ف الاء، َو: -
 خمرج الظاء واّلا، واثلاء، ويب اإلدَغم ف موضعني: -2
 .تُمۡ لَمۡ إِذ ظَّ : ، َواّلا، ف الظاء -
 . لِكَ ذَّ   يَلَۡهث  اثلاء ف اّلا،، َو:  -
 خمرج ابلاء مع امليم، ويب اإلدَغم ف موضع واحد، وهو:  -3
َعنَا ٱۡرَكبابلاء ف امليم، َو:  - َِّ. 

 :وتنبيهات َلحظات 
م ال ف احلكم وال ف هاك مواضع يكث إدَغمها عند املبتدئني وليست مما تقدَ 

 ابط:الَض 
تبيني الضاد واستطالها  مراعة ، يب عليكٱۡضُطرَّ  َفَمنِ :  قوهل  إذا قرأت  -

 .من الطاء
فَۡضتُمۡ :  قوهل  إذا قرأت  -

َ
 دَغم الضاد ف الاء.إذر من ، فاحأ

 :  قوهل  إذا قرأت  -
َ
 ، وكذا ترقيق العني.من تبيني الظاء من الاء ال بدَ  وََعۡظَ  أ
 :قا، اإلمام ابن اجلزري 

ََيَََََََََاُن ََّل ِإَونه تَََل   :زِمُ َقَيَََََََََا اله
 

  
َ
َََََراَ أ َََََض َظهه ََََالِمُ  ,نَق ََََض  الظَّ  َيَع
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ََُتمُ  فَضه
َ
ََعه أ َِ   َََ ََعه وََعظه َِ ََُطرَّ   وَواضه

 
   ............................................... 

 :أخري يه  بِ نه تَ  
ت  إذا 

 
أ َعنَا ٱۡرَكبتعاىل:  قوهِل بإدَغم املتجانسني ف  ق ر  َِّ  ، فإن ابلاء تذهب كية 

املتجانسني فإنه ال يبَّق للحرف  ف إدَغم دةرِ ِطَّ  قاعدة  ، وهذه (2)وال يبَّق هلا أثرٌ 
ث ٌر إال إذا كن حرف  الوَ 

 
  ، فإنَ ََََّطَ   ، َو:إطباق   ، أ

 
ب اقِ  ر  ث  أ ا ف  اإِلط  يبَّق واضح 

 .الطق
 :مقدمته ف قا، اإلمام ابن اجلزري 

 ِ ِ اْله ِ ََيِّ ََنه َوَب ِِ ََاَق  َب ََُ  ) :طه َحطه
َ
ََعه  ,(أ َِ             

 
 ( َ َ  َ ََطه ََّ), ................................... 

ه  :ثالًا    :انبَ ارِ قَ تَ مُ ال
ه  ا وصفة  : انبَ ارِ قَ تَ مُ ال  .أن يتقارب احلرفان خمرج 
ا- هكمُ وحُ  ًِ واُز  :-ُعُمو  .(2)إدَغم الو، ف اثلان ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نا أَن عالمة اإلدَغم الاكمل: جتريد احلرف الو، من السكون مع تشديد احلرف الايل، وقد تقدم مع( 1)
ا بيانُ   اقص.الَ اإلدَغم يت تبَّق ف الصفات الَ  والاقص: جتريد الو، مع عدم تشديد الايل، وتقَدم  أيض 

ُمهما، سواء كن اإلدَغم ه أَن ك حرفني صَح إدَغومَما ينبيغ معرفتُ : قا، املرصّف  :فائدة (2)
ا ولم ينطبق عليهما حدن املثلني، وال حدن املتجانسني: كن املسوغ لإلدَغم حينئذ   واجب ا أم جائز 

 .1/226: اهلداية. هو القارب
، فيشمل: احلرفني املتقاربني ف  فعىل هذا: يكون القارب أعمّ        ، املخرج وف الصفاتمما ُذِكر 

دون الصفات، أو ف الصفات دون املخرج، ولم يصل إدَغم حلفص إال ف الو،  أو ف املخرج
 .الالم مع الراء، والقاف مع الاكفمنها: 

ِم النونِ       ا مَر ِمن إِد َغ  اِرب نِي م  ِم الُمت ق  ُم ل م  ي روالَساِكن ِة واَلنويِن ِِبُُروِف:  وِمن إد َغ  ا إِد َغ  ذ 
ك  ، و 

ِسَيِة الاَلِم  االَشم  ويد الُمصَور.ِِبُُروفِه   .2/241: اَلج 
م مِ املقصود مِ ولَما كن        هِمل ذكر  ن احلروف مما ال يُدغ من هذا ابلاب معرفة ما يُدغ 

ُ
أ

 .الُمتابعدين ف الصل، وسيأِت ذكر ضابطه ف َكم اإلمام احلْصي 
:خَلصتها ,ص  هذا الابقاعدةً نفيًَّة ََت   احلْصّي ذكر  :فائدة       

= 
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ٌص وقد  ف  م  ح   َ د 
 
 ف خمرجني: -وُُجوب ا-أ

 .قُل رَِّبِّ ، بَل رََّفَعهُ خمرج الالم والراء، َو: 
مخمرج القاف والاكف، ف:  لَمه َنۡلُقك 

َ
 .أ

 : َلحظة
م :حول كمة لَمه َنۡلُقك 

َ
 :[21رسالت:]املأ

ا؟اتَ   فق العلماء ىلع إدَغم القاف ف الاكف، ثم اختلفوا: أيكون اإلدَغم كمال  أم ناقص 
 اإلمام مك وابن مهران. -الءبقاء صفة االستعأي: -فقا، باإلدَغم الاقص  -
 .أئمة الداء رجهو -ذهاب صفة االستعالءأي: -وقا، باإلدَغم الاكمل  -
ا. هالوجو  اثلان أصحن رواية  وأوجه قياس 
 ق  َُ ال ف

ُ
 إظهار صفة االستعالءوجه ; لَن الاكمل املحض إال باإلدَغمِ  فص  حل رأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

واملقصود بالعضاء: املخارج الرئيسة -ن عضوين ك حرفني القيا فإنهما إَما خيرجان مِ  -     
:وإما مِ  -سوى اجلوف ملا سيأِت اْلمسة  ن عضو 

 فإن كن خروجهما ِمن عضوين فهما متباعدان إال الغني واْلاء مع القاف أو الاكف; فهما متقاربان.     
، فإما أن يتجاور خمرجهما أم ال، فإن جتاور املخرجان بأن كن كر       وإن كنا من عضو  واحد 

 منهما قريب ا من خمرِج الخر ولم ي فصل بينهما فاصٌل فاحلرفان متقاربان.
وإن لم يتجاور املخرجان، وب ُعد كر منهما عن الخر، بأن فصل بينهما خمرُج حرف  آخر      

 تباعدان.فاحلرفان م
ف       حا، -وهذا كنه فيما هل خمرج حمقق، وأما ما هل خمرٌج مقّدٌر وهو أحرف املد اثلالثة فال تُوص 

. انظر:  -القاءها بأحرف اهلجاء  ، بتْصف.145 -141: صـالحاكمبتقارب  وال جتانس  وال تباعد 
:فائدة       
فيه العمل، فالو، من احلرفني )املدغم واملدغم والصغي: ما قَل -إدَغُم حفص  إدَغٌم صغٌي      

ا كبي ا  -فيه( ساكنٌ  والكبي: ما كث فيه العمل، فالو، من احلرفني -وال يُدغم إدَغم 
، َو: -متحركٌ  َ۬منَّا إال ف كمات  خمصوصة 

ۡ
 ، وما أشبهها.تَأ
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وهما ليسا من  الغاية ابن مهران فو (2)رعيةالورد من طريق مك بن أِب طالب ف
 الطرق املعتمدة حلفص.

 :الُمفيدف منظومته 969ت قا، اإلمام أمحد الطييب 
َََمُ )  َََََلِف  (َنۡلُقك  َََََل ِخ ِ َََمه ب َِ ده

َ
 أ

 
َََََََاِف وََّل   َََََََِقِّ ِصََََََََفًة لِلَق   ُتَب

 :وقا، اإلمام يلع الضَباع  
ب  جهورُ  ّك أهِل الداِء إىل إدَغِم القاِف  ذ ه  ب  م  ا، وذ ه  ا حم ض  ف الاكِف منه إدَغم 

ِمه فيه مع بقاِء صفِة استعالِء القاِف، وليس مّك وابُن ِمهران   ان  إىل إِدَغ  ر  وابُن ِمه 
ُرون من اَلفريِع ال داع إيله، واهلُل سبحانه  ِرّ ر ه املح  عن حفص  من ُطُرقِنا، فلّك ما ذ ك 

  .(1)وتعاىل أعلم
 :اإلمام اجلزري اعتماد ا ىلع قو، حلفص   ن قراء العْص الوجهني كثي مِ وجَوز 

.................................................

. 
 

ُلهُف بََ.........,   َمُ ):َواخله  َوَقَعه  (َنۡلُقك 
 .(3)الاكملوجِه اإلدَغِم م مع تقدي 

 هل:بقو تفتهف  اإلماُم اجلمزوري  الالكم عن ابلابْلَص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب بعُض الُقَراءِ  (1) ّك  هذا المرِ  ن س  وفيه نظر; فإنه لم يذكر ه ف  البْصة كتابه إىلعن اإلماِم م 
 .25: صـأجوبة الُقَراء الفضالء.الِرّعية، وإنما ذكره ف البْصة

ألم شهود العيان برد قوهلم: ف ،  وقد أفرد بعُضهم رسالة بعنوان 26: صـرصيح الص ( 2)
مُ   ع إيلها.فقد فَصل القو، فيها وأجاد وأفاد، فليج الوجهان َنۡلُقك 

 .211: صـمسائل خمتارات ( 3)

َََقه  َف َََارِِج اتَّ ََََفاِت َوالَمَخ ِ  إِنه ِف الصِّ
 

هِمثهََل   َََال َََاِن فَ َََقه َحرهفَ َح
َ
َََا أ  ِن فِيِهَم

َََََا   ِإَونه يَُكونََََََا َُمهرًَجَََََا َتَقاَرَب
 

ََََا  َب ََََا يُلَقَّ َتلََف َََََفاِت اخه ِ  َويِف الصِّ
  ِ ََََارَِبيه َتَق ََََا ,ُِ َفَق ََََا اتَّ وه يَُكونَ

َ
 أ

 
َََا  َِق ََََفاِت ُحقِّ ِ ََََرٍج ُدوَن الصِّ  ِف َُمه

  ِ ََََيه هُمَتَجانََِّ َََََكنه  ,بِال ََََمَّ إِنه َا  ُث
 

َيه   ِ َََََََغِرَي َاَََََََمِّ ٍ فَالصَّ
ُل ُكِّ وَّ

َ
 أ
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ٍ َفُقَََله 
َِا اَلرهفََََاِن ِف ُكِّ وه ُحَََرِّ

َ
 :أ
 

هُمُثََََله  ,ُكٌّ َكبََََِري    َََُه بِال َهَمنَه  وافه
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ُع ويهذا ابلاب مِ  تعنَي ىلع قارئ ن املباحث املهمة ف تالوة الكتاب العزيز، ويرُش 
ه إىل االبتداء املستقيم، وقد تواتر القرآن تصيل ما يهديه إىل الوقف السليم، ويرشدُ 

 اعتناء السلف به:
 ابلاب اهتمامهم بهذا ىلع واضحة   داللة   يد،ن  ما عمر  ابن عن فقد جاء

ُِل : قوهل وهو (2)العظيم وَرةُ  َوَتنه دٍ  ََعَ  الَّ   َوآِ رََها ,وََحَراَ َها َحََللََها َفَنَتَعلَّمُ   ُ َمَّ
ا ,َوَزاِجرََها َِ نه  يَنهبَِغ  َو

َ
...ِِنهَها ِعنهَدهُ  نُوَقَف  أ

(1). 
ُه إِج  اٌع ِمن  : قا، اإلمام ابن اجلزري  لنم  َن ت ع 

 
اٌن ىلع   أ ر  بُر ه  ِم اب ِن ُعم  ِف َك   و 

اب ِة  لن  الَصح  ات ر  ِعندن ا ت ع  َح بل ت و  ُمه و االعتناُء بِِه ِمن الَسلِف الَصالِح...والكُمهم و ص 
 ف ذلك معروٌف ونصوُصهم عليه مشهورٌة ف الكتِب.

ِمن   َت  ط   ث مَ  و  ِثيٌ  اش  ئَِمةِ  ِمن   ك 
 
ن   ال ُمِجّيِ  ىلع    اْل  ل ِف  أ

 
ّي   ال   أ ا ُيِ د  ح 

 
د   إِاَل  أ ِرف ِتهِ  ب ع  ع   م 

ق ف   ، ال و  اء  ن   و ااِلب ِتد  ك  ئَِمتُن ا و 
 
ر ف   ُك   ِعن د   يُوقُِفون ن ا أ يُِشُيون   ح  ابِعِ  ِفيهِ  إِيل  ن ا و  ص 

 بِال  
ا ُسَنة   ُذوه  خ 

 
لِك   أ ذ  ن   ك  َوِلني   ُشُيوِخِهمُ  ع 

ل ي ِهم   اّلَلِ  ر مح  ةُ  ال   ج  ِعني   ع 
 
 .(3)... أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المر هذا بمّنلة منهم جهال   زماننا; ف اهلل لكتاب النيالَ  نمِ  كثي أهمله قد وهذا ابلاب (1)
ا  ،وفضله ، وإنَه يلقف وقف  ا وال ابتداء  ن يِقُف كيفما اتَفق، ال يُراِع وقف  فإَن من الاس م 

ُفُضه فهُمه لو أنَه ف هم م قدر هذا العلم وفضله، وقد حينئذ  عن ما أَدى إيله وقُفه; ول ع ر ف ي ر 
ِهم. م، وكما ت ِقف ُتف   قيل: قِف  كما ت فه 

ن ِخُل يُدۡ ، من قوهل: ٱلظَّ لِِميَ وَ  فقد ُسِمع  من بعضهم الوقف ىلع:        رَۡحَتِهۦِ   ِف  يََشا ءُ  َِ
َعدَّ لَُهمۡ  ٱلظَّ لِِميَ وَ 

َ
ِلِ  َعَذابًا أ

َ
 َعلَۡينَا   ِمۡل َربََّنا َوََّل َكۡ ، من قوهل:  تَُهۥَحَلۡ ، وىلع قوهل: ٣١ اَم  أ

ا ِينَ ََعَ  َحَلۡتَُهۥ َكَما إِۡصٗ . واهلل املستعان.لِنَا  ِِن َقبۡ  ٱَّلَّ ل   ، وفساده واضٌح بأدَن تأمن
 ، وصححاه.5291 برقم:، ف السنن الكربى ابليهيقو ،1/35احلاكم ف املستدرك، برقم:  رواه (2)
 .225/ 1: النرش( 3)
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 لر قِ ت  س  مُ  مٌ ل  ، فهو عِ (2)امهن أقسويلعلم أَن هذا العلم قسيم الجويد ال قسم مِ 
ل فت فيه املؤلفات املستقلة

ُ
 .(1)أ

 .(3)اها املطلوبؤدَ ه يبحث عن تركيب اجلملة وتأديتها لمُ فإنَ 
 : جويد يبحث عن  احلرف وإعطاءه حقه ومستحقه، فذلا قا، ابن اجلزري والَ 

َََََُروِف   َََََِدَا لِلهُح ََََََد ََتوِي  َوَبعه
 

ََََََّل   ََََنه  بُ ِِ ََََةِ  دَّ  عهرِفَ ه  َِ ََََوُ ال  وِف قُ
 ................................................  ................................. ,ُهَتَداءِ اَِّل وَ  

 ن علم الحو واإلعراب.والعمدة ف هذا ابلاب ىلع الفهم لكتاب اهلل تعاىل، ومعرفة يشء مِ 
 :ُ راَعة هذا الاب بأحد أ رين يُمكنُ و

 وهو أسهل وأنسب لعموم املسلمني.املصاحف ات باع عالمات  -1
 .(4)فق بأهل العلم وطالبهواَلحو واالطالع ىلع الفسي وهو أإتقان  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقد جعل هذا ابلاب الَتتيل: جتويد احلروف، ومعرفة الوقوفقوهل: وُروِي  عن يلع  (1)
 من ترتيل القرآن بنسبة الصف. 

: وهو أثٌر منسوٌب إيله ولم يُوق ف هل ىلع إسناد  بعد طو، ف أثر يلع  -قا، بعض املحققني      
، ن ذكره أبو القاسم اهلذيل  ِبث  ، ثم ت ت ابع الوقف واالبتداءف كتابه:  465توفوأقدم م 

 فذكروه كبن اجلزري. -اهلذيل-العلماء بعد 
; فال ينبيغ ذكُره وال اَلعويل عليه.       فلم يرد عنه بإسناد  صحيح  وال ضعيف 

نظام وِمن أخْصها  ام أِب عمرو اّلاّن،لإلم املكتىف ف الوقف واالبتداء :كتاب من أجلّها (2)
ن مِ  ففيها كتب نافعة،وأّما تفاصيل أقسام الوقوف وأحاكمها  لإلمام ابن الَطَحان، الداء

 .حلْصّي لإلمام  ف واالبتداءومعالم االهتداء إىل معرفة الوق: أجعها
، ولقد أحسن الشيخ عبدفهو إذ ا تفسٌي ص (3) واعلم أَن مراعة  ذ يقو،: إ العزيز احلريبوتر

ِن الوقِف واالبتداِء نوٌع مِ   ِِبُس 
ُ
أ ر ُف ف هُم القارِئ ملا ي قر  ع  َُ ن أنواع الفسي الَصامت، وإنما 

 .وقُوفِِه وابتدائِه
ا إن شاء اهلل.53: صـ لطائف ف جتويد القرآن( 4)  ، وسنذكر اصطالحات الضبط اليت وُضعت الحق 



         الوقف واالبتداء   

 

155 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

هو علم بقواعد يُعرف بها حم  ا،ن الوقف وحم  ا،ن االبتداء ف  :بتداءِ واَِّل  الوقِف  لمُ عِ و
 وما يصلح منها وما ال يصلح. ،القرآن الكريم

 بحث ال بد ِمن معرفة االصطالحات الايلة:وقبل ابلدء بهذا امل
 راءة. ف القِ  االستمرارِ  ةِ نيَ بِ  ،هئزمن ا يُتنفس ف أثنا الكمةِ  ىلع آخرِ  وِت الَص  عُ ط  ق  : هو ُف قه الوَ  -
، آخرل  عم منها، واالنتقا، لِيّ  االنتهاءِ  ةِ نيَ بِ  ةِ اء  ر  عن القِ  ُف وقن : هو الَ عُ طه القَ  -

 تاَمة املعن، وأواخر السور.وحمله رؤوس الي 
ا أقَل طِ ن ا ل  م  ز   وِت الَص  عُ ط  : ق  ُ  كه الََّّ  -  ةِ نيَ بِ  ،س  فن ن  بدون ت   بقليل   ِف ق  الو   من زمِن  يف 

 القراءة.ف  االستمرارِ 
 

ا للوقف ًِ  :ِنها ,ذكر العلماُء أقَّا
َصال  هو املراد عند اإلطالق، وسيأِت و، الوقُف اَّلختياري   -1  .-اء اهللإن ش-ُمف 
أن يأمر املعلُم اللميذ  أن ي ِقف  ىلع كمة ما وهو بابلاء: - الوقُف اَّلختباري   -2

ُت يلخترب  معرفت ه بكيفَيِة الوقوف عليها، كأن يقو، هل: قِف  ىلع: 
َ
، ٱۡ َرأ

ُت ن قوهل: مِ 
َ
 .(2)، يلختربه هل سيقف عليها بالاء أم باهلاءفِرَۡعۡونَ  ٱۡ َرأ

ع رُِض للقارئ أثناء قراءته، ويضطر إيله  :ري  الوقُف اَّلضطرا -3  َ وهو اّلي 
، أو ِضيِقِه، أو ُعطاس  أو َوِهِ، فيجوز هل أن  اضطرار ا، بسبب انقطاع نفس 

 ، ُثَم يبتدئ ِمن موضع يصحن ابلدء به.كمةاليقف ف أي ماكن ىلع آخر 
ع أو العرش ىلع بن يمع القراءات السَ بم   وهو وقف خاصر  :الوقُف اَّلنتظاري   -4

ثم  عند كمة  قرآنية ذات خالف  ي  ُسُن الوقوف عليها شيخ فإنه ي ِقُف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سم، بليان املقطوع واملوصو،، واثلابت واملحذوف، وما رسم بالاء، وما لوقف بالرَ وخيتصن هذا ا (1)
 رسم باهلاء; فيقف ىلع املقطوع بالقطع، وىلع املوصو، بالوصل، وىلع... .

لِّم يلُع ر ف اللميذ  ىلع أمر  ما فيمكن أن يُقا، هل:   .الوقف اَلعريففإن كن الوقف من قِب ِل الُمع 

 :أقَّام الوقف
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ه هلا حىت يستوعب الوجوه كها، فهو منتظٌر حا، وقفِ ن أوَ يستأنف الية مِ 
 .(2)ن القراءةيلأِت بالوجه الخر مِ 

 :الوقف اَّلختياري  

 .ورة ّللكه الرَض أن تلجئ  ه دون هو أن يقف القارئ باختيارِ  :الوقف اَّلختياري
 أنواعه:و

 
 
 

 :ام  الوقف ا َّ  -2

امعناه، ولم يتعلَ  مَ الوقف ىلع ما ت   :هو امالوقف ا َّ    .(1)وال معن   ق بما بعده ال لفظ 
 .ن حيث اللفظ واملعن بذلك; لمامه املطلق، وانقطاِعه عَما بعده مِ وُسم   

 :(3)أمثلتهن ومِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تمام املعن ]ما سوى االختياري[ وال يشَتط ف هذا الوقف وال فيما قبله: ، احلْصي قا( 1)
 .253: صـالحاكم

 .ِما ليس بفااد المعنومراده: أنَه يوز ف حا، جع القراءات الوقف ىلع ما ال وقف عليه، 
 .1/236: النرش. ذلك يُغت فر ف حالة جع القراءات ما ال يُغت فر ف غي: قا، ابن اجلزري 

واملراد بالعلق املعنوي: العلق ِمن جهة املعن; بأن يكون ثَمة ارتباط بني الكمة املوقوف  (2)
 .عليها وما بعدها من جهة املعن

بأن يكون ثَمة ارتباط بني الكمة املوقوف  ;ن جهة اإلعرابواملراد بالعلق اللفظي: العلق مِ 
وخربه، واملوصو، وصلته، واملوصوف وصفته،  أكملبتد هة اإلعراب،عليها وما بعدها من ج

 .ويلزم منه العلق املعنوَي، وليس العكس
ا ف: الوق( 3) . ، أو الرشط، أو الف، أو الِه، أو االستفهامف ىلع ما قبل: فعل المروي كث أيض 

 .32للقرش: صـ معالم البالءلالسزتاد انظر: 

جائز غي جائز
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الِِمَي أن يكون آخر قصة وابتداء أخرى، كما قا، تعاىل:  -أ ا ِهَ َِِن الظَّ َِ َو
دۡ  :يقف ثم يبدأ بـ ،بِبَعِيدٍ  َِ َخاُهمۡ ِإَوََل 

َ
 .بًاُشَعيۡ  َيَن أ

َ  إِنَّ  الوقف ىلع ما قبل الداء، واالبتداء بياء الداء َغبل ا مثل: -ب  ُكِِّ  ََعَ   ٱْللَّ
ء   َها: ف ثم يبتدئ بـيق، ٢٠ قَِديرٞ  ََشۡ ي 

َ
ه  ٱنلَّاُس  َيَٰٓأ  .َربَُّكمُ  ٱۡعبُُدوا

 أنَه ي  ُسن الوقف عليه، ويسن االبتداء بما بعده. :وحكمه
 :ََكِف الوقف ال -1 

اق بما بعده معن  لَ ع  وت   ،معناه مَ الوقف ىلع ما ت   :هو َكفالوقف ال  . ال لفظ 
ه عَما بعده إعراب ا، وهو أكث أنواع الوقف  كفي ا; لالكتفاء به، واستغنائوُسم   

 .وقوع  ف القرآن
 ه:ن أمثلتِ ومِ 

ه  ن قوهل:، مِ َق نِتُونَ الوقف ىلع:  َذَ  َوقَالُوا ُ  ٱَتَّ ا   ٱْللَّ ۥه  َوَلٗ ُۥ بَل ُابَۡح نَُه ا لَّ  ِف  َِ
َم َو تِ  ۡرِض   ٱلََّّ

َ
ُۥ ُكِّٞ  َوٱأۡل َم َو تِ  ، واالبتداء بقوهل:١١٦ َق نِتُونَ  لَّ ۡرِض   بَِديُع ٱلََّّ

َ
 ....َوٱأۡل

ب ُكمۡ ن قوهل: ، مِ ُنُفوِاُكۡم  الوقف ىلع:  ۡعلَمُ  رَّ
َ
، واالبتداء ُنُفوِاُكۡم   ِف  بَِما أ

ه  إِن بقوهل: ِيَ  ََكنَ  فَإِنَُّهۥ َص لِِحيَ  تَُكونُوا  ُ وَّ
َ
 . ٢٥ َغُفوٗرا لِۡۡل

 ام.ه إذ ا كلوقف الَ االبتداء بما بعده، فحكمُ أنَه ي  ُسن الوقف عليه، ويسن  :وحكمه
 :الوقف الَّن -3

ا ومعن  لَ ع  وت   ،معناه مَ الوقف ىلع ما ت   :هو الوقف الَّن  .ق بما بعده لفظ 
ن ا; إلفادتِه معن  يُسن السكوت عليه. س   و ُسم  ح 

 ن أمثلته:ومِ 
ِِنُونَ الوقف ىلع:  ِ  بِۡضعِ  ِف ، من قوهل: ٱلُۡمۡؤ ِ  َي  ِان ۡ رُ  ْلِلَّ

َ
ِِن   َقۡبُل  ِِن ٱأۡل  َُۡعُد   َو

ئِذ   َِ ِِنُونَ  َيۡفَرحُ  َويَۡو ِ   بِنََۡصِ  ; لعلقه الشديد بـ:ٱلُۡمۡؤ  . ٱْللَّ
، فإَن قوهل: ُالَۡط ن   َعلَۡيِهمۡ  لََك  لَيَۡس  ِعبَادِي إِنَّ ، من قوهل: ُالَۡط ن  والوقف ىلع: 

نِ  إَِّلَّ   . َعلَۡيِهمۡ مي املجرور ف:ن الَض ، مستثن مِ ٤٢ لَۡغاوِينَ ٱ ِِنَ  ٱتَّبََعَك  َِ
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ۡصبِِحيَ والوقف ىلع:  ونَ  ِإَونَُّكمۡ  ، من قوهل:ِ  ۡصبِِحيَ  َعلَۡيِهم َ َُمر  ه قِ ; لعلن ِ 
ِۡل   الشديد بـ: فَََل  َوبِٱِلَّ

َ
 .١٣٨ َتۡعقِلُونَ  أ

 أن يكون االبتداء بما بعده; إاَل أنَه ي  ُسن الوقف عليه، وال يسن  :هوحكمُ 
 .(2) يب  الَ  عن دهورأس  آية فيحسن; لور

 :الوقف القبيح -4

ا و بما بعده هقِ لن ع  ; ِل  معناه تمّ لم يالوقف ىلع ما  :هو قبيحالوقف ال ، مع معن  لفظ 
 .فساد ا معن   همِ اهأو إفادتِه معن غي مقصود، أو إي عدم إفادتِه،

ا وُسم    ، وهذا ; لُقبِح الوقِف عليه; إذ  لم يؤد  معن ف ذاته يصحن الوقف عليهقبيح 
 .هو الفرق بينه وبني الوقف احلسن

 ه:ن أمثلتِ ومِ 
ار  مثا، الو،: الوقف ىلع:  ِينَ  إِنَّ  ، من قوهل:ُكفَّ ه  ٱَّلَّ ه  َكَفُروا اتُوا َِ ار   وَُهمۡ  َو ُكفَّ

َلَٰٓئِكَ  وه
ُ
ِ  لَۡعنَةُ  َعلَۡيِهمۡ  أ مۡجَعِيَ  َوٱنلَّاِس  َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  ٱْللَّ

َ
 وخربه. إ; للفصل بني املبتد١٦١ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخر كمة فيها، وقد اختلف العلماء ف الوقف ىلع رؤوس الي ىلع أربعة هو  :رأس اّلية (1)
ا، وقد مذاهب،   ذكر وما ُذِكر  ف الصل أحُدها وهو: أَن الوقف  ىلع رؤوس الي ُسَنة ُمطلق 

عالم االهتداءف: اإلمام احلْصين  وناقشها وبينها بيان ا شافي ا، ورَجح القوا، الربعة  م 
كحكم الوقف ىلع غيها مما ليس برأس آية، فمن الوقف  الي كم الوقف ىلع رؤوسأَن: ح

 ا.ومنها ما يكون حسن  ىلع رؤوس الي ما يكون تاَما ومنها ما يكون كفي ا، ومنها 
 بالوقف ىلع رؤوس آيها، ولو كن الوقف حسن ا. َص الفاتة  وخ        
نةِ مِ :قا، اإلمام البلان        وهذه ُسَنٌة أعرض  عنها جهور الُقَراء ; قراءة الفاتة آية آية ن السن

 .34: صـصفة صالة اليب. ف هذه الزمان فضال  عن غيهم
كن يقطع قراءته آية آية: فقالت:  ؟: أنها سئلت عن قراءة رسو، اهلل أم سلمة  حلديث     

ِ  ِمۡسِب ِ  ۡمدُ ٱلَۡ  ١ ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱْللَّ ِ  ْلِلَّ  :أخرجه أمحد ....ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٢ ٱلَۡع لَِميَ  َربِّ
 ، وصححه البلان.6/312
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بََوۡيهِ ومثا، اثلان: الوقف ىلع: 
َ
ُ  يُوِصيُكمُ  ، من قوهل:َوأِل ۡوَل ِدُكۡمه  ِف   ٱْللَّ

َ
َكرِ  أ  لَِّلَّ

ِ  ِِۡثُل  نثَيَۡيِ   َحظِّ
ُ
ا لُثَاثُ  فَلَُهنَّ  ٱثۡنَتَۡيِ  فَۡوَق  نََِّا ءٗ  ُكنَّ  فَإِن ٱأۡل  فَلََها َو ِحَدةٗ  ََكنَۡ   ِإَون تََرَاه  َِ

بََوۡيهِ  ٱنلِِّۡصُف  
َ
  .َوأِل

ُ ومثا، اثلالث: الوقف ىلع لفظ اجلاللة:  تِ  ، من قوهل:َوٱْللَّ
ۡ
 ٱلَۡمۡغرِبِ  ِِنَ  بَِها فَأ

ِي َفبُهَِ   ُ  َكَفَر   ٱَّلَّ  .٢٥٨ ٱلظَّ لِِميَ  ٱلَۡقۡومَ  َيۡهِدي ََّل  َوٱْللَّ
د الوقف عليه; إال لرضورة من ضيق نفس  أو عطاس أو أنَ  :وحكمه وز تعمن ه ال ي 

 َوه، وال يوز االبتداء بما بعده; لعلقه بما قبله.
  :اءدَ تِ به اَِّل  

 (.2)ا، فليس ف ابلدء اضطراٌر كلوقفوأَما االبتداء، وال يكون إاَل اختياريً 

م إَل ِ  :وقَُِّّ
 

 
 

 داء بلفظ  بعد  وقف  تام .االبت :فا ام هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واعلم أَن القارئ كما يُضطر إىل الوقف القبيح يُضطر إىل : نهاية القو، املفيدقا، صاحب ( 1)
ا; وذلك إذا كن املقو، عن بعض الكفرة طويال   ُس القارئ االبتداء القبيح أيض  ال ينتِه ن ف 

إىل آخر املقو،، فيقف ف بعض مواضعه للرضورة، فيُضطر إىل االبتداء بما بعده إذ ال فائدة 
ُسه ف أثناء املقولة ابلَتة وُّك القو، قَالُوا، أو قَاَل حينئذ  ف العود إىل  ; لنَه ينقطع ن ف 

 ٱلۡمَ  َوقَاَل  كفر، كقوهل تعاىل ف سورة املؤمنون:
ُ
ِِهِ  ِِن َۡل ِينَ  قَۡو ه  ٱَّلَّ ه  َكَفُروا بُوا  بِلَِقا ءِ  َوَكذَّ

تَۡرۡفَن ُهمۡ  ٱٓأۡلِخَرةِ 
َ
ۡنيَا ٱۡلَيَو ةِ  ِف  َوأ ا ٱل  ِۡثلُُكمۡ  َََشٞ  إَِّلَّ  َه َذا   َِ ُكُل  ِِّ

ۡ
ا يَأ ُكلُونَ  ِ مَّ

ۡ
 َويَۡشَُب  ِِۡنهُ  تَأ

ا بُونَ  ِ مَّ ا إىل قوهل: ٣٣ تَۡشَ َِ ِِنِيَ  َلُۥ َ ۡنُ  َو ، فإنَه قلَما يوجد قارٌئ ينتِه نفسه إىل ٣٨ بُِمۡؤ
 .132. صـآخر املقو، هنا، وُّك املقو، كفر

 اإلضاف، وهو اَّلي تقَدمه وقف، ال ابلدء احلقييق.ابلدء  -هنا-واملقصود باالبتداء      

 جائز غي جائز
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. :والَكف هو  االبتداء بلفظ بعد وقف كف 
، وال يصح ذلك إاَل  :والَّن هو   ف رؤوس الي.االبتداء بلفظ  بعد وقف  حسن 
، كالبتداِء باملفعو، به، أو احلا،، االبتداء بلفظ  مِ  :والقبيح هو ن متعلقات جلة 

 .و الميّي، أو املعطوف، أو ابلد،أ
ي  املعن املراد ويقِلبُه إىل معن فاسد، كالبتداء:  قبح ِنهوأ غ  َُ االبتداء بلفظ  

ن ِإَويَّاُكمۡ 
َ
ه  أ ِِنُوا ِ  تُۡؤ نِ  ِإَويَّاُكمۡ  ، وقوهل:...َربُِِّكمۡ  بِٱْللَّ

َ
ه  أ َ   ٱتَُّقوا ِ  يَدُ ، وقوهل: ٱْللَّ  ٱْللَّ

ۡغلُولَة    َِ. 
 .(2) االبتداء ما استطاع إىل ذلك سبيال  فيجب ىلع القارئ أن يتحَرى الَصواب ف

 :فائدة
 االبتداء بها ما يل: َتن ُب ن الشياء اليت ينبيغ مِ 

نَّ  َذ لَِك مفتوحة اهلمزة، َو:  أنَ  :أوًَّل 
َ
َ  بِأ نَّ  ٱۡلَق   ُهوَ  ٱْللَّ

َ
ا َوأ  ُدونِهِۦ ِِن يَۡدُعونَ  َِ

نَّ  ٱلَۡب ِطُل  ُهوَ 
َ
َ  َوأ  [. 62:احلج] لَۡكبرِيُ ٱ ٱلَۡعىِل   ُهوَ  ٱْللَّ

 ، وت بدٱۡلَق  فال ت ِقُف ىلع كمة: 
ُ
نَّ بـ أ

َ
ا َوأ  ة تعلنِق الالكم بما قبله.; لشدَ يَۡدُعونَ  َِ

َها، َو: لعَل كمة:  :ثانيًا ي 
َ
ه  ٱنلَّاُس  َيَٰٓأ ِي َربَُّكمُ  ٱۡعبُُدوا ِينَ  َخلََقُكمۡ  ٱَّلَّ  ِِن َوٱَّلَّ

 [. 21:ابلقرة] ُقونَ َتتَّ  لََعلَُّكمۡ  َقۡبلُِكمۡ 
 ، وت بدَقۡبلُِكمۡ فال ت ِقُف ىلع كمة: 

ُ
 .لََعلَُّكمۡ بـ أ

ن ٱلَِۡبَّ  ۞لَّيَۡس :، َولكنكمة:  :ثالًا
َ
ه  أ  َوٱلَۡمۡغرِبِ  ٱلَۡمۡشِقِ  قِبََل  وُُجوَهُكمۡ  تَُول وا

نۡ  ٱلَِۡبَّ  َوَل ِكنَّ  نَ  َِ َِ ِ  َءا  [. 155:ابلقرة] ...ٱٓأۡلِخرِ  َوٱِۡلَۡومِ  بِٱْللَّ
 َوٱلَۡمۡغرِبِ فال ت ِقُف ىلع كمة: 

ُ
 .(1)َوَل ِكنَّ بـ ، وت بدأ

ا ما سبق ف ملخ   قا، اإلمام ابن اجلزري    :مقدمتهص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .261: صـالحاكم( 1)
 .155: صـدروٌس مهمة ف رشح القائق املحكمة( 2)
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َََََدَ  َََََِداَ وِ ََته  وَبعه ِ  ي َََََله ل  وِف رُ ُح
 

ه  ةِ فََََرِ عه َِ  َََِِنه  بَََُدَّ  ََّل    وِف قَََُوُ ال
ََََََبه واَِّل   َ وَ  ,اءِ دَ تِ ََََََمُ  هه ََّ  إَِذنه  ُتقه

 
ََََةً ثَََل   ََََام   :ثَ  وََحََََََّنه  ,َوَكٍف  ,تَ

  َ َََا َوهه َََمَّ  لَِم َََ :َت َََ نه إِ فَ َََيُ  مه لَّ  دِ وَج
 

َََق     - َتَعل 
َ
ًَََن  ََكنَ  وه أ عه َََدِ  -َِ  يفَاُهَت

ََامُ   ََالهََكِف  ,فَا َّ ََا ,فَ ًظ َنَعنه  :َولَفه ِه ََا  فَ
 

ِزه  يِ اّله  ُرُؤوَس  إَِّلَّ   َََوِّ َََنه  :َج َََّ  فَاله
  ُ ََََريه ََََا وََغ ََََمَّ  َِ ََََيح   :َت  ولُ  ,قَبِ

 
ا وَقَََُف ال  ََََطرًّ ََََداَويَ  ,ُ ضه َََهُ  به  َقبهلَ

آنِ  ِف  َولَََيهَس    ََيَََبه  َوقهٍََف  ََِِنه  الهُقََره
 

ُ  َحَََرام   َوََّل   ََا َغََريه   (1)به بَ َاََ َلُ  َِ
 :بَن اصطَلحات الضَّ ِِ  

أن نذكر اصطالحات الضبط اليت  هذا الاب العظيم ويحَّن بنا قبل أن نتمَ 
 ه كلايل:و ،(1)وُضعت لدلاللة ىلع الوقاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنَه ليس ف القرآن وقٌف واجٌب يأثم القارئ بَتكه، وال وقٌف  :وحاصل معن ابليت بكماهل( 1)
حراٌم يأثم بوقِفه; لنَهما ال يداَلن ىلع معن فيختلن بذهابهما إاَل أن يكون ّللك سبٌب 

ِِۡن إَِل هٍ ه، كأن يقصد الوقف ىلع: دِع تريمه، وموجٌب يقتيض تأثيم  يست ا  َِ إِنِِّ ، َو
  .261: صـالفكرية املنح.، وَوهما كما سبق من غي ضورةَكَفۡرُت 

ا بني بعض هذه االصطالحات وأنواع الوقف اليت تقَدمت معنا: (2) ُض الفضالِء ارتباط   وق د جعل  بع 
جللتام، و) (ۢ  فجعل )      

ج; لكنها أقل ِمن )(ۢهللاكف، وكذا )  ( 
مٌة; لوجوِد ، وليس للحسن عال(

َّلف بعضها دالَة  عليه، وأما ) (ۢهالعالقة اللفظَية، إاَل أَن بعضهم جعل ) 
فللقبيح ف بعض  (

هملت ف املصاحف املتأخرة، فما سوى اجلائز القبيح-مواضعه 
ُ
وقد جتعل للحسن.  -وقد أ
 جلما، القرش. الوقف االختياريلالسزتادة انظر: 

الّرموُز تتعلق باَلقديِر اإلعراِب للكمة املوقوف عليها أو تفسيها، وف هذين  ولَما كنت تلك      
 ماٌ، واسٌع لالجتهاِد اختلف العلماُء ف وضعها داللة  ىلع الوقف واالبتداء ف مواضع من القرآن.

ميّي وأقدُم ما استُعِملت هذه املصطلحات املشهورة إشارة  للوقف واالبتداء ف املصحف ال      
 .1355ت  اإلمام حممد يلع خلف احلسيين  1335، وقد كتبه عم 1342اّلي طبع عم 
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ِينَ  يََّۡتَِجيُب  ۞إِنََّما، َو: موعالمته  :زمالوقف الَلَّ  -1  َعثُُهمُ َيبۡ  َوٱلَۡمۡوَت   َمُعوَن  يََّۡ  ٱَّلَّ
 ُ ن هنا يلزم ومِ  ،َمُعوَن  يََّۡ  وضعت العالمة ىلع قوهل: فقد ،٣٦ يُرَۡجُعونَ  هِ ثُمَّ إَِِلۡ  ٱْللَّ

 .(2)ٱْللَّ ُهُم َعثُ َيبۡ  ٱلَۡمۡوَت  وَ  ك بقوهل:ثم يبتدئ بعد ذل، َمُعوَن  يََّۡ  :القارئ الوقف ىلع

ِينَ : َو ،الوعالمته  :الوقف الممنوع -2 َيُقولُوَن  َّلَطيِِّبِيَ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ َتتََوفَّى ُهُم  ٱَّلَّ
ه َاَل م  َعلَۡيُكُم  فقد وضعت العالمة ىلع قوهل: ، ٣٢ُكنتُۡم َتۡعَملُوَن  بَِما ٱۡلَنَّةَ  ٱۡدُخلُوا

 ِ  بما بعدها. ، ويب وصلهاومن هنا يكون الوقف عليها ممنوع   ،َّلبِيَ َطيِّ
ُۡن َنُقص  َعلَيَۡك َو: ، جوعالمته  :ا  َّتو  الطرفيالوقف الائز جوازً  -3 َّ 
 ِ ُهم ب

َ
ِ  َنبَأ ه بَِربِِِّهمۡ  ٱۡلَقِّ نُوا َِ ىلع قوهل: ، فقد وضعت العالمة ١٣َوزِۡدَن ُهۡم ُهٗد   إِنَُّهۡم فِۡتيَة  َءا
 ِ ِ  ب ، ومن هنا يوز الوقف عليه واالبتداء بما بعده، ويوز أيضا وصله بما ٱۡلَقِّ

 .ة لحدهما ىلع الخرا مستوى الطرفني، وال أفضليَ بعده، فالوجهان جائزان جواز  
ُ  َََّّۡكَ ِإَون َيمۡ َو: ، صىلعالمته و :الوقف الائز ِع كون الوصل أوىل -4  ٱْللَّ
ۥ   ََكِشَف  ََل فَ  بَُِضِّ   ء   ُكِِّ  ََعَ   َفُهوَ  ِِبرَۡي   َيۡمََََّّۡك  ِإَون إَِّلَّ ُهَوه  َلُ ت ع  ِض فقد وُ ، ١٧ قَِديرٞ  ََشۡ

 ولكنَ  بما بعده جائزٌ  ومن هنا فإن الوقف عليه واالبتداء ، ُهَوه ىلع قوهل:  العالمةُ 
 الوصل أوىل من الوقف.

عۡ َو: ، قىلته عالمو :الوقف الائز ِع كون الوقف أوىل -5 
َ
ِ  أ بِّ  لَمُ قُل رَّ

تِِهم ا بِعِدَّ ِۡنُهمۡ  فِيِهم تََّۡتَۡف ِ  َوََّل  َظ هِٗرا  َِرا ءٗ إَِّلَّ  فِيِهمۡ  ُتَمارِ  فَََل  قَلِيٞل   إَِّلَّ  َيۡعلَُمُهمۡ  َِّ َحٗدا ِِّ
َ
 أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه بعضهم: وقف ابليان- الَلزموالوقف  (1) الوقف عليه واالبتداء بما  يلزم : وهو اّلي-ويُسم 
، وعالمتُه ف املصحفإليضاح املعن بعده اد  وضع  ; لنه لو وصل بما بعده لوهم معن  غي ُمر 

 .(مميم أفقية هكذا: ) 
ا، ِبسب العلق منه ما يكون تاًما ومنه ما يكون كفي ا ومنه ما يكون حسن   :والوقف الَلزم     

ا، ذكرنها ف امللحق ُمعلَلة.   اللفظي واملعنوي، وقد اتفقت املصاحف ىلع عرشين موضع 
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: قوهل ، ومن هنا فإن الوقف ىلع قَلِيٞل  : ىلع قوهل ت هذه العالمةُ ع  ِض فقد وُ  ،٢٢
 ، واالبتداء بما بعده جائز، وأيضا وصله بما بعده جائز، ولكن الوقف أوىل. قَلِيٞل  
عالمة ه وهذه   ،      وعالمته :الوقف َع أحد الموضعي دون اّلخر -6

 َو: ،أحد املوضعني ال يصح الوقف ىلع الخر ِبيث إذا وقف ىلع ،ق الوقفانُ ع  ت  
فقد وضعت هذه العالمة ىلع قوهل: ، ٢فِيهِ  ُهٗد  لِِّلُۡمتَّقَِي  ََّل َرۡيَب   ٱلِۡكَت ُب َذ لَِك 
وكذلك ، فِيهِ  ال يصح أن يقف ىلع  ََّل َرۡيَب   فإذا وقف القارئ ىلع قوهل:، فِيهِ  

 .ََّل َرۡيَب  ال يصح أن يقف ىلع: ، فِيهِ  أيضا إذا وقف ىلع 

 :تنبيه
وقف املوضوعة ف املصحف الرشيف، الوقف ىلع جيع عالمات ال ِما يُنَصح به

الجربة  فقد وُِضع  جيُعها ىلع معان  واِضحة، ومن خال، ىل، ج، مـصىل، قفتقف ىلع: 
ت ثمرة ذلك; حيث إ ...وُِجد   . نَه ال يُضطر إىل الوقف القبيح أو الوقف ىلع معن ناقص 

ل اليت فيها ُط  :نابعضُ وقد يَّتشم   وال عالمة وقف فيها؟ وٌ، كيف أقف ىلع اليات أو اجلُم 
لصعوبة وصل الية أو اجلُم ل بكماهلا يتعنَي الوقف ىلع موضع ذي معن;  :نقول

 ويتحقق ذلك بـ:
ء بالفعل اّلي وقفت عليه وما يلحق الفعل  - الوقف ىلع فعل، حيث تُعاود ابلد 

 عن.مما هل أثر واضح ف املحافظة ىلع امل إن، لم، كما، قد، ...من أداة، مثل 
ِِهِۦ ُ وَس   قَاَل  ِإَوذۡ :  هلمثا، ذلك قو نِِّ  تَّۡعلَُمونَ  َوقَد تُۡؤذُونَِن  لِمَ  َي َقوۡمِ  لَِقۡو

َ
 رَُاوُل  أ

 ِ ا إَِِلُۡكۡمه  ٱْللَّ ه  فَلَمَّ و ا َُ َزاغَ  َزا
َ
ُ  أ ُ  قُلُوبَُهۡم   ٱْللَّ  [.5:الصف] ٱلَۡف َِّقِيَ  ٱلَۡقۡومَ  َيۡهِدي ََّل  َوٱْللَّ

ۡعلَُمونَ كمة: فبالوقف ىلع  تُعطي السامع لفتة  وشوق ا ملعرفة ماذا يعلم القوم، ولكن  تَّ
ۡعلَُمونَ  َوقَدعليك أن تُعاود ابلدء من نفس الفعل وأداتِه املتصلة به:  نِِّ  تَّ

َ
ِ  رَُاوُل  أ  .إَِِلُۡكۡمه  ٱْللَّ

 الوقف ىلع أدوات الَربِط بني اجلمل، مثل الرشِط واملعطوف عليه وأدوات -
 الوكيد وتبدأ ِمن نفس الكمة أو بما قبلها ال بما بعدها.
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َخَو تُُكۡم وََعمَّ تُُكۡم َوَخ َل تُُكۡم َوبَنَاُت َو: 
َ
َه تُُكۡم َوبَنَاتُُكۡم َوأ َِّ

ُ
ۡ  َعلَيُۡكۡم أ َِ ِ ُحرِّ

خِ ٱ
َ
ۡخ ِ ٱَوبَنَاُت  أۡل

ُ
َه تُُكُم  أۡل َِّ

ُ
ِ  لَّ ِّت  ٱَوأ ِِّ َخَو تُُكم 

َ
ۡرَضۡعنَُكۡم َوأ

َ
َض َعةِ ٱَن أ َه ُ  نََِّا ئُِكۡم  لرَّ َِّ

ُ
َوأ

ئِبُُكُم  ََِِّّا ئُِكُم  لَّ ِّت ٱَوَرَبَٰٓ ِن ن ِِّ  َدَخلۡتُم بِهِنَّ فَََل  لَّ ِّت ٱِف ُحُجورُِكم 
ه َدَخلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّۡم تَُكونُوا

 .[23]النساء: ...ُجنَاَح َعلَيُۡكمۡ 
َه تُُكُم كمة:  فبالوقف ىلع َِّ

ُ
تعطي السامع لفتة  ملعرفة حا، هذه  لَّ ِّت  ٱَوأ

َه تُُكمُ المهات، ولكن عليك أن ترجع وتبدأ من كمة  َِّ
ُ
 ، ومثله املوضع الخر.َوأ

ُ ٱَولَۡو َشا َء وَو: ٗة َو ِحَدٗة  ْللَّ َِّ
ُ
ن يََشا ُء ِف رَۡحَتِهِ  َوَل ِكنَلََعلَُهۡم أ َِ  لظَّ لُِمونَ ٱوَ  ۦ  يُۡدِخُل 

ِن ِِّ ا لَُهم   [.3]الشورى: َوىِلِّ  َوََّل نَِصريٍ  َِ
تثي السامع ملعرفة االستدراك، ولإلجابة  َوَل ِكنأداة االستدراك فبالوقف ىلع 
ن يََشا ُء ِف رَۡحَتِهِ  َوَل ِكن تعاود القراءة ِمن: َِ  .(2) ۦ  يُۡدِخُل 

 :تنبيه
 ف  لَ ك  ت   ٌف هو وق  ; والوقف ا َّعَّ  علماء ف باب الوقف: ه عليه بعُض المما نبَ 

ُ د  فاعلوه وع    .ن اليةاهر مِ وا عن املعن الَظ ل
َي بَُنَّ ََّل  ۥوَُهَو يَعُِظهُ  ۦبۡنِهِ ِإَوۡذ قَاَل لُۡقَم ُن ِل ، ِمن قوهل: ََّل تُۡشِاۡ كلوقف ىلع قوهل: 

ِ تُۡشِۡا  ِه ٱب ۡاَ ٱإِنَّ  ْللَّ ِ ِ هل: ، يبتدئ بقو، [13]لقمان: ١٣لَُظلۡم  َعِظيٞم  لشِّ ِه ٱب ىلع أنَه ، ْللَّ
 .قسم

وكذا حَذروا من اإلعدة اليت تكون زيادة ف القرآن، وقد شاع وذاع مثل هذا، 
ذه ه هم أنَ  ظَن بعُض لبة حىَت الَط  هم صغار  واستملحه قراء زماننا، بل ولَقنه بعُض 

 ل ّللك:متتايلتني، ونمثِّ  الكمة تكررت ف القرآن مرتني
، ثم يعود ويبتدئ ويقو،: [15]الربوج: ١٥ لَۡمِجيدُ ٱ لَۡعۡرِش ٱذُو  :يقف بعُضهم ىلع -
َِِّما يُرِيُد  ١٥ لَۡمِجيدُ ٱ اٞل ل  .[16 - 15 ]الربوج: ١٦َفعَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتَْصف.55 - 54: صـ هداية املستفيد( 1)



         الوقف واالبتداء   

 

165 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

 بعد أن كن خرب ا. لَۡمِجيدُ ٱ -بابتدائه هذا-فجعل 
 
 مبتدأ

ا ىلع:  - ا ويقف أيض  َِ ۡدَرى َك 
َ
ا  أ َِ  م يعود ويبتدئ ويقو،:ث ,[5]اهلمزة: ۡلَُطَمةُ ٱَو

ِ ٱنَاُر  5 ۡلَُطَمةُ ٱ  .[6 - 5 ]اهلمزة: ٦ لُۡموقََدةُ ٱ ْللَّ
ف  ا، كمفل يُحذر من مثل هذا واستحسانه، فإَن اَلكرار يكون لغرض  يُريده اهلل

َس ََعَ  قوهل: ِ اِّ
ُ
ََّمَِّۡجد  أ بَٗدا  ل

َ
حَ   َّۡقَو   ٱََّل َتُقۡم فِيهِ أ

َ
ِل يَۡوٍم أ وَّ

َ
ن َتُقوَم ِِۡن أ

َ
رَِجاٞل فِيهِ  فِيهِ ق  أ

ه  وَ  ُروا ن َيتََطهَّ
َ
ُ ٱُيِب وَن أ ِرِينَ ٱُيِب   ْللَّ هِّ  .[113]الوبة: ١٠٨ لُۡمطَّ

ا لغي ض    .(2)ورة  فقد مَحل نَص القرآن ما ليس منهفم ن كَرر لفظ 


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتَْصف.91 - 33حصاد ملتَّق الفسي: صـ  بتداءالوقف واال( 1)
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َر معنا أَن   ةِ نيَ بِ  ،هئزمن ا يُتنفس ف أثنا الكمةِ  ىلع آخرِ  وِت ق طُع الَص : هو َف قه الوَ م 
 راءة.ف القِ  االستمرارِ 

نفس، ويكون الوقف ف رؤوس الي وأواسطها، وال وال بَُد ف الوقف من الَ 
ا.  يكون ف وسط الكمة وال فيما اتَصل رسم 

ف  الصُل ن باحلركة، ك ولَما كن الوقف ضَد االبتداء، وقد اختَص االبتداءُ 
 ين.بني املتضادَ  ح الفرُق ِض ; يلتَ اإلساكنُ  الوقِف 

 : حرِز المانف  591تشاطيب الاإلمام قا، 
ُل الوَ  صه

َ
َتَِقاقُُه قه واَِّلاَكُن أ ََو اشه  ِف َوهه

......... 
 

ََّل َِِن الوَ   ِف َعَنه َكهرِيَِك َحَرهٍف َتَعَزَّ
 قَه

 :ةيوابه الرّ  ت  د  ر  و   مما ثالثةوأشهرها  ,وللعرِب ف الوقف أوجه عديدة 
وهو  ،(2)ن احلركت اثلالثتفريُغ احلرِف مِ  وهو ،كون املحض، أي: السن اْلاَكن -

 ها.واكن وغيِ  ىلع السَ ها; لخوهِل كن أعمَ  ، فذلاالصل كما تقَدم
ر بـ: ثلثها–طق ببعض احلركة الن  ،ومالرَّ و - بصوت  خف  يسمعه القريب دون  -قُِدّ

 .(1)الوصل يأخذ حكمو، بلعيدا
و ت  هو:  واْلشمام - من الشفتني بال ص  يأخذ حكم وإساكِن احلرف،  َُُعيهدَ ض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55: صـاإلضاءة، 2/121: النرش( 1)
 :لئلهف  السمنودي اإلمام ت قَدم معنا قوُ،  وقد (2)

وهمُ وا ََََرَّ ََََلِ  ل هوَصه ََََفه  ,ََكل لِ
َ
ََََُع األ  َوتَتهَب

......... 
 

َََا  َََا َقبهلََه َََفه  ,َِ لِ
ُ
ِ أ َََنِّ َغ

َََُس ِف اله  َوالهَعكه
 بمعن: 

 .ِص   تفخيم الراء، ف:  -مثال  -ثبت  للكمِة من أحاكم  حا،  الوصِل فإنها ثابتٌة للكمة حا،  الَروِم، فال يُهم ل ما

ل   .َي ُشَعۡيُب  القلقلة، ف: -مثال  -ما ثبت  للكمِة من أحاكم  حا،  الوقِف فإنها ثابتٌة للكمة حا،  اإلشماِم، فال تُهم 
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 .(2)الوقف
  :حرِز المان ف 591ت شاطيبالاإلمام قا، 
َََك   ُ ََا :َوَروه ِا َواقًِف ََرَّ َََماُع الُمَح  إِاه

......... 
 

ََّل   َََََوَّ َََََِ ٍِّ ُكَّ َداٍن َتَن َََََوهٍت َخ  بَِص
َََمامُ اَِّل وَ   ََا :شه َِ َعيهَََد  ُُ َََفاهِ  ِ َبََاُق الشِّ  إِطه

 
ُن ََّل   ََكَّ َََحََل  يََُّ ََاَا َفَيصه ََوهت  ُهَن  َص

مِتهف 333تبن اجلزري ااإلمام قا، و   :ُمقد 
َََهه  َرَك َ ِ اله

َََلِّ ََََف بُِك هوَقه َََاذِرِ ال  وََح
......... 

 

َََََهه  َّلَّ إِ   َرَك َ ََََََبعهُض اله ََََََ  َف ِه  إَِذا ُر
وه  إَِّلَّ  

َ
ٍََََب  بَِفََََتهٍح أ ِشََََمِّ  ,بَِنصه

َ
 َوأ

 
ََََمِِّ   ََََاَرةً بِالضَّ ََََمِّ  :إَِش ٍََََع َوَض  ِف َرفه

 
 :وم واْلشمامالرَّ  فائدة 

وم واْلشمام فائدةو  رف املوقوِف للح -وصال  –صليِة اثلابتِة ال ركةِ احل بيانُ  :الرَّ
 ، وُين َبه إىل أنهما ال يُضبطان إاَل بالليق واملشافهة من الُقراء املتقنني.(1)عليه

 :وم واْلشمام واضع الرَّ 

 بياُن ذلك:وِم واإلشمام فالرَ  دخو، وأَما بالنسبة ملواضع
  
 
 
 

  :شاطيب الاإلمام قا، 
ََََ ََََِع َوارِد   اَوفِعهلُُهَم فه ََََمِِّ َوالرَّ  ف الضَّ

......... 
 

ُ َك ِعنهَد الهكَ   َََل ََوَروه ِ ِ ُوصِّ ََرِّ
ِ َواله  َّسه

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها.واع اإلشمام ف الالكم عن احلروف الفرعية، وما ندرسه هنا هو أحدُ وقد مَر معنا أن( 1)
َح ف أوجه القراءات فإنه يصحن إيراده ف الصالة. :فائدة( 2)  جيُع ما ورد وص 

تَعِيُ ، َو:(1)املرفوع ، واملضموم، َو: نَّه
 .َي ُشَعۡيُب 

، واملكسور، َو: الرَِّحيمِ املجرور، َو:
 .َهُؤََّلءِ 

تَعِيُ : َو، املرفوع ، نَّه
 .َي ُشَعۡيُب : وَ، واملضموم

 يدخل الَروم ف:
 

 ف:اإلشمام يدخل 
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 :الروم واْلشمام  وانع دخول

 :ه ,يمتنع دخول الروم واْلشمام ف  واضعو
نذِ ۡم قُ ، َو: -أي: سكونه الزمٌ -ما كن ساكن ا حا، الوصل  -1

َ
 .رۡ فَأ

ا -2  .ًماَحِكي، مَ ٱلُمَّۡتَقِي، َو: -منون ا كن أو غي منَون  - (2)ما كن مفتوح 
الساكنة، َو: ، فنقف عليها باهلاء(1)هاء الأنيث املرسومة بالاء املربوطة -3
  ,ةُ ٱۡلَنَّ 

َ
 .ة  ٱۡ َرأ

 ,ٱللَُّهمَّ  لِ قُ ما ُحرك اللقاء الساكنني فحركته عرضة، َو:-عرض الشلك  -4
 .ذٍ ِحينئِ 

ا -5 ن  قرأ بِصِلِته  نِذرُُكمُ ، َو: (3)ميم اجلمع عند م 
ُ
َما  أ ِ  وقُۡل إِنَّ  لۡوَۡحِ  ٱب

، َو:  ، ف أحوا، أربعة: إن(4)هاء الكناية -6 ، وُعهُ يَۡرفَ ُسبقت بضم  ، أو كَّس 
لۡقِ ، أو ياء، َو: وهُ َعَقلُ ، أو واو، َو: (5)ۦِجهِ َوَزوۡ َو: 

َ
يۡ ، يهِ فَأ  .هِ َلَ

  :شاطيب الاإلمام قا، 
ِب قََارِئ  ََولَمه يَ   َرهُ ف الهَفتهِح َوانلَّصه

......... 
 

 ................................................. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم ف الفتحة; لَن الفتحة خفيفة سيعة ف الطق، فإذا خرج بعُضها خرج وإنَما لم يدخل الرَ ( 1)
 249: صـالحاكمرج إاَل كملة، سائرها، فال تكاد ت

 
 ج  و  ، والصل وال

 
 اية.و  الر   عُ انِ الم   :ن يُقا،  ه أ

 فإن رسمت بالاء املفتوحة، َو:  (2)
َ
 ، ففيها روٌم وإشماٌم.ُت ٱۡ َرأ

 ، ال يدخلها الروم وال اإلشمام; لنَهما ال يدخالن السواكن.-كحفص- ن قرأ بإساكنهاوكذا م   (3)
، هُ َهَدۡينَاالروم واإلشمام فيما سيأِت: إن  ُسبق ت بألِف أو فتِح أو ساكن  صحيح، َو:  ويدخلها( 4)

ۡقََبَ 
َ
وه ما ذكرها الَشاطيب هاء الكناية هو أحد مذاهب ثالثة، فصيل ف ن الَ ، وما ُذكر مِ هُ ِِنۡ  ,هُ فَأ

ا، واجل ا، والَ ف البيات الِت ذكرها، وه: منع دخو، الروم واإلشمام مطلق  فصيل املذكور، واز ُمطلق 
 .2/224: النرش.وهو أعد، املذاهب عنديوهو املختار ورَجحه ابن اجلزري فقا،: 

ِ تنبيه: هاء  (5) ت  بالكَّس. َهِذه  ال يدخلها روم وال إشمام; لنها ملحقٌة بهاء الكناية، وقد ُسِبق 
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 :وقا، 
ِميَِع قَُله  َ ِِيِم اله نِيٍث َو

ه
 َويف َهاءِ تَأ

......... 
 

ٍ لََََمه يَُكونََََ 
ُخََل  اوَََعرِِض َشَََمه َََده  ِِلَ

ب  اثلالثة للعلماء ف هاء الكناية:مُ   قا،و  اه  ذ    بي ن ا الم 

بَوهُهَمََا
َ
َََمارِ قَََوهم  أ َهََاءِ لِِضضه

ه  َويف ال
......... 

 

ََهِ   ََنه َقبهلِ ِِ وِ اله  َو
َ
ََمٌّ أ ََََض ََثََِِّل َ ُِ  ُ  َكَّسه

ََََاء  َوَبعهُضََََُهمه   اُهَمََََا َواو  َوَي َِّ ُو ا
َ
 أ
 

 َََ َََََل َيُ ِ َََاٍل ُ َلِّ ِ َح
َََا ِف ُكِّ  َر  لَُهَم

 ,يُوَلۡ  َولَمۡ  ,َهَُٰٓؤََّل ءِ  ,ٱلرَِّنَٰمۡح ,نََّۡتَعِيُ ولا أن نُعِمل ما مَر معنا ف المثلة التية: 
 .ٱِۡلَۡومِ   ,ِِۡنهُ 

 :عِيُ نََّۡتَ 
 :وه أوجه، الوقف سبعة حا، فيها اجلائزة الوجه

ِ ذَ   حُ َشه   :َك ل
د; فإنه حا، الوقف بالسكون بما أَن الون املتطرفة املوقوف عليها مسبوقة ِبرف م

 املحض: جتوز أوجه املد العارض اثلالثة: الطو، والوسط والقْص.
أن اإلشمام يأخذ حكم الوقف  :والقاعدةوبما أَن الكمة مرفوعة فإنَه يدخلها اإلشمام، 

بالسكون املحض، فالحاكم اجلائزة ف الكمة حا، الوقف بالسكون املحض جتوز ف حا، 
 شمام; فتجوز الوجه املتقدمة مع اإلشمام.الوقف باإل

-أَن الروم يأخذ حكم الوصل  :والقاعدةوبما أَن الكمة مرفوعة فإنَه يدخلها الروم، 
 فيجوز الروم مع القْص فقط. -والكمة املذكورة ال تُمّد ف الوصل إال بمقدار حركتني

 قِس ىلع ذلك ما أشبهه.و      .ابعة أوجهفحاصل الوجه اجلائزة ف هذه الكمة: 
 :ٱلرَِّنَٰمۡح

 :وه الوقف أربعة أوجه، حا، فيها اجلائزة الوجه

 مع: املحض اإلساكن -
 والطو،. والوسط، القْص،

 والَروم مع: القْص.  - 

 مع: املحض اإلساكن        
 والطو،. والوسط، القْص،   

 مع: واإلشمام         
 والطو،. والوسط، القْص،

 مع: والَروم
 القْص.          
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 :َهَُٰٓؤََّل ءِ 
 :وه الوقف مخسة أوجه، حا، فيها اجلائزة الوجه         

 مع: املحض اإلساكن 
 حركت(،5)  سط، وفويق الوسطالو

 والطو،.

 مع: والَروم  
 حركت(.5وفويق الوسط)، الوسط

 :يُوَلۡ  َولَمۡ 
ا فيها يوز  .فقط املحض وجٌه، وهو: اإلساكن وقف 

 :ِِۡنهُ 
 :وه أوجه، ثالثةالوقف  حا، فيها اجلائزة الوجه

 والَروم.  واإلشمام.                      املحض. اإلساكن -

 ٱِۡلَۡومِ 
 :وه الوقف أربعة أوجه، حا، فيها اجلائزة الوجه

  .املحض اإلساكن -
 القْص، والوسط، والطو،.

 :وموالرَ  - 
وبما أَن الروم يأخذ حكم الوصل، وتقَدم أَن مد 
م د ف الوصل; فكذلك حا، الروم. فتنَبه! َُ   اللني ال 

ِمِل ما مرَ   ,ٱلَۡعالَِميَ  ,َحِكيم   ,َعلِيًما ,فَٱنَصۡب ف الكمات الايلة:  دمن القواع اع 
َمآءُِۢ ,قَِدير    .ُ َضآٍرِّ  ,َهَدۡينَاهُ  ,َخرۡيٍ  ,ٱلََّّ
 

 :تنبيه
وم وهذا فيما يدخله الرَ - وم ال بَُد من حذف النوينو يلُعل م أَن حا،  الوقف بالرَ 

 .قَِدير  : َو -ان  نوَ وكن مُ 
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 :فائدة

ما كن  يلِ بِ الَسكِت الزمة اإلساكن فال يدخلها الروم وال اإلشماُم; فِه ِمن ق   هاءُ 
: ، ه، وقد وردت ف سبِع كمات ف القرآن الكريماملذكور ف املوانع كونِ الزم  السن 

ابَِك لَۡم يَتَََّنَّۡهه  نُظرۡ ٱفَ  ,[91]النعام:  ۡه  ۡقتَدِ ٱفَبُِهَدى ُهُم   ,[259]ابلقرة:  إََِل  َطَعا َِك َوَشَ
ه ٱَها ُؤُم  ا ِحََّاُِيَهۡ  ,[19]احلاقة: كَِت بِيَهۡ  قۡرَُءوا َِ ۡدرِ 

َ
ِ  ,[26]احلاقة: َولَۡم أ ۡغَن  َعنِّ

َ
ا  أ َِ

اِِلَهۜۡۡ  ا هِيَهۡ  ,[29]احلاقة: َهلََك َعنِِّ ُالَۡط نِيَهۡ  ,[23]احلاقة: َِ َِ ۡدَرى َك 
َ
ا  أ َِ  َو

 ه[11]القارعة:
ُ
ا ووصال  ف رواية حفص عن ، فتُقرأ ذه الكمات بسكون اهلاء وقف 

 .(2)عصم

 :فائدة
إذا الَّق ساكنان بأن يكون الو، منهما آخر الكمة الوىل، واثلان أو، الكمة 

 :(1)ن سكون الو، كما يلاليت تليها فإننا نتخلص مِ 
 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بتْصف 155: صـامليَّس ف علم الجويد (1)
 .191: صـتح رب الربيةف( 2)

 بالضم ف:
ُم كُ َعلَيۡ ميم اجلمع، َو:  
، والواو اللينيَة، َو: قِتَاُل لۡ ٱ

ََللَةوُ َ َ ٱشۡ   .ا الضَّ

 :-وهو الصل-بالكَّس 

ٱ

 باحلذف:
، َو: د  إذا كن الو، حرف م  

ِ ٱ ََعَ  ه وٱۡدُخلُ ، ْللَّ  .ٱۡلَنَّةَ  ا

 بالفتح ف:
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 :فائدة
 :(1)ف ويف قان ,ركةوم واَّلختَلس يش كن ف تبعيض الالرَّ 

 الروم اَّلختَلس
 ال يدخل ف املفتوح واملنصوب. يدخل ف جيع احلركت

 اّلاهب من احلركة أكث من اثلابت. اثلابت من احلركة فيه أكث من اّلاهب.
ال خيتص بالِخر، بل قد يكون ف 

 املتوسط.
خيتص بالِخر، فال يكون إال ف 

 الوقف.
رَب عن  ع  َُ فتنَبه! -أي: إخفاء احلركة-وباإلخفاء  بالروم ختَلساَّلوقد 

 


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتْصف.145: صـالقائق املحكمة( 1)
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ا أقَل طِ ن ا ل  م  ز   وِت الَص  عُ ط  : ق  هو َ  كه الََّّ تقَدم معنا أَن   بقليل   ِف ق  الو   من زمِن  يف 

  .القراءة ةِ ع  اب  ت  مُ  ةِ نيَ بِ  ،س  فن ن  بدون ت  
 فوق آخر الكمة. سني صغية وعالمتُه ف املصحف وضع س

 .(2)وايةل، وصَحت به الر  ق  اع، فال يوز إاَل فيما ثبت فيه الَ م  وهو ُمقَيٌد بالسَ 
 :وَعنواكُ  حفٍص نَ 

ِ  وبيانُ   :بما ايأت َك ذل
كه  الواجب  :الََّّ

(2) واضع أربعة ف الواجب ُ  حفٍص كه اَ 
 :وه ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/243: النرش(1)
ها، فقد ن وصلِ معانيها أكث مِ  حُ وض  كت يُ السَ  ف هذه املواضع; فألنَ  كِت السَ  لِ ل  عن عِ  أما( 2)
 .راد  غي مُ  ها معن  وصلُ  مُ وهِ يُ 
 .اٌ، وليس كذلك بل هو ح    اۜۡ ِعوَجَ لـ أنه صفة َقيِِّما وصُل ِمن  مُ توهَ فيُ  -
ۡرقَِدنَ ـأنها صفة ل َه َذا ن وصلِ مِ  مُ توهَ ويُ  - ا ، وليس كذلك; بل هو َكم مبتدأ ليس تمام   اۜۡۢ َِّ

ۡرقَِدنَ لَن  ;ملا قبله  ِمن َكم املالئكة. َه َذامع ما قبله ِمن َكم املوَت، و  اۜۡۢ َِّ
اق، مرَ  قا،: رجٌل روب، يُ روق وهو الهُ ن المُ مِ  أنه صيغة مبالغة  َراق  بـنۜۡۡ َِ م ِمن وصِل توهَ ويُ -

 .ة هكذا; وليس كذلكاق  رَ وناقة م   ،روبروق وهو الهُ أي: كثي المُ 
حرُف  لۜۡۡ بَ أنَه مثَن ب ّر ِضّد ابل حِر، وليس كذلك; فإن  َرانَ بـ لۜۡۡ بَ  وُيتوَهم ِمن وصلِ  -

طالئع البرش ف القراءات ل ف هذا كه الرواية والليق. فعل ماض. والص  َرانَ إضاب  و
 ، بتْصف.11صـ العرش

 ; لوجود وجه  آخر.   جائز  كه واَ   ، فال وجه  غُيه.   واجب  كه اَ 
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 الية سورةمن  ىلع كمة
ِ  ٱۡلَۡمدُ  الكهف اۜۡ ِعوَجَ  ِي   ْلِلَّ نَزَل  ٱَّلَّ

َ
ِ  ََعَ   أ ُۥ ََيَۡعل َولَمۡ  ٱلِۡكَت َب  َعبِۡده  .َقيِِّما ١ اۜۡ ِعوَجَ  لَّ

ۡرقَِدنَ  ه  يس اۜۡۢ َِّ ن   َي َوۡيلَنَا قَالُوا ۡرقَِدنَ  ِِن ََُعثََنا َِ ا َه َذا اۜۡۢ َِّ  وََصَدَق  ٱلرَّۡحَم نُ  وََعدَ  َِ
 .ٱلُۡمرَۡالُونَ 

 .٢٧ َراق   نۜۡۡ َِ  َوقِيَل  القياِة نۜۡۡ َِ 
ه  المطففي لۜۡۡ بَ  ا قُلُوبِهِم ََعَ   َرانَ  لۜۡۡ بَ  َلَّ ه  َِّ  .١٤ يَۡكَِّبُونَ  ََكنُوا

تَص بها - الو اجب مواضع السكت ين امب قا، اإلمام الشاطيب  :-حفٌص وقد اخ 
ٍَع لَِطيهَفَة   َن َقطه ٍَص ُدوه َتُة َحفه  وََاكه

......... 
 

َوِيهِن ِف   لََِِف ا َّنَه
َ
ِعوًَجََا  بَََََل ََع أ
ََوِن   ََنه َراقٍ َويَف نُ ََِدنَا  َوََّل  ,وَ ,َِ َ رهقَ

 
َ  ُ وهَصَََل ,بَله َرانَ ِم     َوالَاقُوَن ََّل َاكه

 :الَّك  الائز 

 :(2)فف موضعني ك  الائزالََّّ ا وأمَ 
 ورة الوبة فيجوز هل ثالثة أوجه:القارئ آخر النفا، بأو، س وصلإذا  -1

 .الوصل -1
 لوقف.وا  -2
 .والسكت  -3

غۡ  تعاىل: قوهلإذا وصل القارئ  -2 
َ
ا  أ ِ  َن  َِ اِِلَهۜۡۡ  َعنِّ ِ  َهلَكَ  بقوهل: ،٢٨ َِ  َعنِّ

 :فيجوز هل ٢٩َط نِيَۡه ُالۡ 
 م.ملقدَ ا وهو ;كتالسَ اإلظهار، وال يتأىَت إاَل ب -1
 واإلدَغم.  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فف باب االستعاذة  :مع ذكر شواهده، فأما الو،اجلائز كت تقدم الالكم عن موضع السَ ( 1)
 ف باب املتماثلني... . :والبسملة، والخر
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 :اتتنبيه
تُمدن :اۜۡ ِعوَجَ مها حا، الوقف عليها، فـكحكم الكمة املسكوت عليها كح -

 .أي: ف حا، الوقف، وف حا، السكت- مَد عوض  ف احلالني
ر من إطالة زمن السكت - ه ُيذ  ذ زمنُه بالَ  ،عن حد   واملشافهة من ليق  وُيؤخ 

 ، ويتناسب طوهُل مع ُسعة القراءة وبطئها.أفواه املشايخ املتقنني
ر  - ، وال يُعدن  ِس ف  كت من أخذ الَ حا، السَ ُيذ  ية   سكت ا. -حينئذ  -ُخف 
ع - رة الكهف ويس حا، الوصل، ويوز الوقف سو يتعنَي الَسكُت ف موض 

 فإن الَو، رأس آية، والخر وقٌف تاّم. عليهما;
 بلتة فيتعنَيُ الَسكُت. فال وقف عليهما أقيامة واملطففنيوأما موضعا ال
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 لَما كن  ِمن الُمقَرِر أَن للقارِئ حال نِي:
.د  حا، ب   -  ء 
.ق  و   وحا، -  ف 

، وكن ِمن الكمات ما أَوهُل ساكٌن، وبمتحر   واالبتداُء ال يكوُن إاَل  ابلدُء ك 
،تنٌع أو شببالساكِن مم ; فذلا است ه ممتنع  ل  ا كن أَوهُل ساكن ا همزة وص  ر ُب لِم  جلبت الع 

 لتحقق قاعدُة ابلدِء باملتحرك.
ف  بُت ث  اكن ت  ن ابلدء بالسَ ن مِ مكن ؤَت بها للتَ يُ  زائدةٌ  ه همزة :همزة الوصلف

ا، بدء الالكم   .هوتسقط ف وصلِ نطق 
اكن حلرف السَ لوا للنطِق باالعرب ال تبدأ بساكن، فذلا توَص  لنَ  ;بها ويجء

 ، كما قد سبق.الوصل ةبهمز

 همزة القطع، وه: همزة تثبت ف بدء الالكم ووصله ووقفه. :ويُقابل همزة الوصل

 :وتدخل همزة الوصل َع

ًَّل   :دخول همزة الوصل َع األاماء: أوَّ

 :دخول همزة الوصل َع األاماء َع نوعي
  :ةاألاماء القياايَّ  َع -2
 .ٱۡختََِلفًا، َو: مصادر الفعا، اْلماسية -

 .ٱۡاتِۡكبَاًرا، َو: السداسية الفعا، مصادر -

 ،واثنان ،واسم ،وابنت ،ابنورد ف القرآن منها:  :ةماعيَّ األاماء الََّّ َع  -2

 والروف األفعالو األاماء        
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 .وامرأة ،(2)وامرؤ ،واثنتني

 .طلًقاِالكَّس  :وحكم همزة الوصل ف األاماء
 :األفعال دخول همزة الوصل َع: ثانيًا

 :دخول همزة الوصل َع الفعل يتص بالماض واأل ر
 :ف  الفعل الماض

  .ٱۡجتُثَّۡ   ,ٱۡصَطَ   ,ٱۡعتََمرۡ  ، َو:-أي: الُمكَون ِمن مخسة أحرف-اْلمايس  -1

هُ السدايس، َو: و -2 ه ٱۡاتُۡحفُِظو ,ٱۡاتَََّۡق , ٱۡاتَنََصَ  .ا

 : رويف األ
 .ٱۡصنَعۡ , ٱنُظرۡ  ,ٱۡكِشۡف من اثلاليث، َو:  -1

 .ٱتَّبِعۡ ومن اْلمايس، َو:  -2

ه ٱۡاتَعِينُوومن السدايس، َو:  -3  .ا

 فقا،: ألفيِتهف  وقد جع مواضع  دخو، همزة الوصل ىلع الفعل واملصدر ابُن مالك 
ََاٍض  لِفِعهََلٍ  َوههََوَ  َتََََو  نِ َِ  ََعَ  احه

......... 
 

َََثَ   كه
َ
َبَعََةٍ  نه َََِِ أ ره

َ
وُ َنَََ ,أ َََىَل  :حه  اْنه

َََرِ    ه
َ
ََََدرِ  َواأل َمصه

ه َََهُ  َوال ََََذا ِِنه  َوَك
 

ُر ال ََل    ه
َ
َش )َكَ  ِث أ ِه  ,اخه  (َوانهفَذا ,ِض َََوا
  الث:ِبسب احلرف اثلَ يكون : همزة الوصل ف األفعال حكمو 

ا ضمً ض  فتُ  - ام إن كن مضموم  ن ذلك ما كن فخرج ع ,رۡ كُ ٱذۡ  ,رۡ ظُ ٱنَو:  ا الزم 
ا و من فيه الَض  ُۡ  ,تُواٱئۡ ف مخسة أفعا، ف القرآن:  ذلكعرض   ,ُضواَوٱ ه  ,ُضواٱقۡ  ,نُواٱ

 .(1)كَّس اهلمزة ف هذه الفعا،فذلا تُ  ;فيها عرٌض  مَ الَض  فإنَ  ُشواٱ ۡ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  نِ إِ ما بعدها، َو: امرؤتتبع الراء ف كمة:  :تنبيه (1) ا   ,َهلََك  ٱۡ ُرؤ 
َ
بُوِا ٱۡ َرأ

َ
ا ََكَن أ  ,َاوۡء   َِ

ِنُۡهمۡ  ٱۡ رِي   لُِمِِّ  ِِّ. 

، فهذه الكمات ، مكسوُر اثلالِث ف الصلِ يقيِض، يأِِت، يبيِن، يميِض، يميِش لَن أصلها:  (2)
حلرف اثلالِث ف ِبذف ايلاِء، ونقِل حركتها وه الضَمُة إىل ا  -أي: تغيي-حصل  فيها إعالٌ، 

= 
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ا َو:  ,بٱِۡضِ َو:  إن كن مكسور اكَّس  وتُ  -  .ۡب هَ ٱذۡ أو مفتوح 

 :الرف همزة الوصل َعدخول : ثالًا

ۡ ٱ، َو: ٱللم تدخل همزة الوصل ىلع احلروف إال ف:  ِيٱ, لَِميُمَّۡ ل , َّلَّ

 ٱ
َ
 .(2)َض ۡرأۡل

 .ِطلًقا الفتح :الروف همزة الوصل ف وحكم
ا حكم همزة الوصل، ومواضع  333ت قا، اإلمام ابن اجلزري  ُملخص 

 آن الكريم:ورودها ف السماء السماعية الواردة ف القر
ََمه  ٍََل بَِض ََنه فِعه ِِ ََِل  ََزِ الوَصه  بَِهمه

ه
َََدأ  َوابه

 
ََمه   ََِل يَُض َََن الفِعه ِِ ََث    إِنه ََكَن ثَالِ

 ََ ََاَل الَكََََواكه هُ َح ََتهحِ ََِّسه ِ َوالَف  َويِف  ,َّسه
 

َ اََّل   َماءِ َغَريه َُهاَالََلَِّم َكَ اه  :َويِف  ,َّسه
 
 

َنٍ  َََع اُهَنََِ   ,ابَه ََرِئ ,َِ ِ  ,ا ه  َواثهنَََيه
 

ةٍ  
َ
ََََرأ َََمٍ  ,َوا ه ِ  ,َوااه َََيه ََََع اثهنََت َِ 

 :فائدة 
 :ولهذا اَّلجتماع صور ,الوصلقد َتتمع همزة القطع وهمزة 

وال يكون ذلك إاَل ف الفعا،، َو: – أن تتقدم همزة الوصل َع همزة القطع -1
 .ٱۡؤتُِمنَ 

ِ  :ساكنةتسقط همزة الوصل، وتبَّق همزة القطع  :ف  حالة الوصل  ٱَّلَّ
 .ٱۡؤتُِمنَ 
، همزُة القطع الَساكنة  :يف حالة الدء بالممةو فإَن همزة الوصل تثبت، وتُبد 

ا ف:  ُ، واو  ٱئِۡذن ُ، ياء  ف: ، وتُبد  ٱۡؤتُِمنَ حرف  مد ّ من جنس حركة ما قبلها، فتبد 
 ِ
 . ٱۡئتُوِن  ,َلِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 عرضٌة، ولم يُعتّد بها. -اليت ف اثلالث-الفعِل، فهذه احلركة 

: موصولة كما ف املثا، الو،، أو زائدة الزمة كما ف اثلان، أو زائدة غي ٱلسواء كنت ( 1)
 الزمة كما ف الخي.
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 ويكون ذلك ف الفعا، والسماء:- أن تتقدم همزة القطع َع همزة الوصل -2
َۡذُتمۡ َو:  ،فإن َكن ف األفعال - َتَّ

َ
همزة الوصل; لَن غ ر ض   حذُف ، فيجب أ

ل إىل الطق بالساكن-ميئها قد تَقق  بهمزة االستفهام  َذۡ : -وهو: اَلوصن َتَّ
َ
ِعنَد  ُتمۡ أ

ِ َعهۡ ٱ  ِِتذتنم.ٱ: أ، وتبَّق  همزة االستفهام مفتوحة، فأصلهًداْللَّ
: وجب إثبات -لاَ وال يكون ذلك إاَل ف اسم حُمىّل بـ– السماءفإن َكن ف  -

 ولا ف نطقها وجهان: -حىت ال يلتبس االستفهام باْلرب–همزة الوصل 
، إبداهلُ  - أ ا مع إشباع املد   .وهو املقدما ألف 

 ها بني بني.تسهيلُ  - ب

َكَرۡينِ : والوارد منه ف القرآن ثالث كمات ُ  ,َءآلَٰٔۡـنَ  ,َءا َّلَّ  ف ستة مواضع. َءا ْللَّ
 :فائدة

 ٱلُۡفَُّوقُ  مُ ٱِلاۡ  بِۡئَس : تعاىل قوهل ف -اختبار ا- بِۡئَس : (2)لفظ ىلع ُوقف إذا -
يَم ِن   َُۡعدَ   :وجهان فيه فيجوز ،مُ ٱِلاۡ  لفظ: من واب ُتدئ ،[11:احلجرات] ٱْۡلِ

 .مُ ٱِلاۡ الالم: وكَّس مفتوحة الوصل بهمزة االبتداء -1
 .مُ ِلاۡ قبلها: وصل همزة غي نمِ  مكسورة بالم تداءاالب -2

 اتباع   الداء ف املقدم هو ُ، الوَ  والوجه ،ابتداءً  بهما ِقروء   صحيحان والوجهان
 ِ  .الرشيف املصحف مِ س  ر  ل

 الضي الروض ف1313ت املتويل  العالمةُ  الوجهني هذين إىل أشار وقد
 :فقا،
  (اَّلامُ  بئَس ) ويف

ه
له )بَ :ابدأ

َ
ِِهِ ) أو ,(أ  (بَل

 
حَ  فقد  ِ ) ف الوجهان ُصحِِّ  للهَمََل  (الَنَّشه

ِبذف همزة الوصل، وحا،  الشعراء، وص، ف موضع: ۡيَكةِ   َ ۡل  رُِسم  قوهل: - 
 اكنة.; للتوَصل إىل الطق بالالم السَ مفتوحةاالبتداء بهذه الكمة يُؤَت بهمزة وصل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/513: هداية القاري( 1)
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 ى:تدخل همزة الوصل عل

 

 
 
 
 

 :تانول صور ,اجتماع همزة القطع وهمزة الوصل             

 
 
 
 
 
 
 



  األفعال لروفا         األاماء                 

 

 أن تتقدم همزة القطع َع همزة الوصل    أن تتقدم همزة الوصل َع همزة القطع

 

 

 .وحكم همزة الوصل ف األاماء الكَّس ِطلًقا

 .ف الروف الفتح ِطلًقا :وحكمها

 :  حالة الدء بالممةف

 :يف حالة الوصلو

 :ويكون ذلك ف األفعال واألاماء

َذۡ ، َو:فإن َكن ف األفعال َتَّ
َ
 ، ُتمۡ أ

فيجــب حــذُف همــزة الوصــل; لَن 
ــزة  ــق  بهم ــد تَق ــا ق ــر ض  ميئه غ 

ل إىل الطـق -االستفهام  وهو: اَلوصن
ــاكن ََذۡ : -بالس َ َتَّ

َ
َََد  ُتمۡ أ ِ ٱِعن ْللَّ

ََ ــتفهام ًداَعۡه ــزة االس ــبَّق  هم ، وت
 ِِتذتنم.ٱمفتوحة، وأصله: أ

 ولـيس - فإن َكن ف األاَماء
 :-اَلذلك إاَل ف اسم حُمىّل بـ
-الوصـل وجب إثبـات همـزة 

ــتفهام  ــبس االس ــىت ال يلت ح
ولا ف نطقها وجهان: -باْلرب

 تسهيلها بني بني. -

 :ويختص دخولها بالماض واأل ر

 حاالن:ولا ، {ٱۡؤتُِمنَ }: كـ وال يكون ذلك إاَل ف الفعا،،
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 ه.م ذلك ف بابِ كما تقدَ  إىل أقسام   ينقسمُ  ا كن الوقُف مَ ل  
 .انّ ثم  العُ  م  س  الرَ  :هذا الوقِف  ُق لَ ع  ت  وكن مُ ، االختباري الوقف   :هذه القسام وكن أحدُ 

 معرفةُ  صوِص اْلُ  وىلع وجهِ  مِ س  ن هذا الرَ مِ  طرف   ن معرفةِ مِ  للقارئِ  دَ بُ  كن ال
 ىلع املقطوِع  يلقف   ;واملربوطةِ  املجرورةِ  اءِ الَ  ومعرفةُ  ن الكماِت واملوصو، مِ  املقطوِع 
 ،ه كذلك عند انقضائِ موصوال   وىلع املوصو،ِ  ،هِ أو اختبارِ  هِ  حا، انقطاع نفسِ مقطوع  

وىلع  ،ن القراء كحفص عن عصمن هل ذلك مِ لم   تاء   بالاء املجرورةِ  وىلع املرسومِ 
 ة.ه ف املصاحف العثمانيَ سبما ورد رسمُ ح ;إجاع   باهلاءِ  املربوطةِ 
، (2)اإلمالئ   مِ س  ة للرَ ُف به خمالفُة املصاحف العثمانيَ لٌم يُعر  عِ  :هو مِ اه الرَّ  وعلمُ 

 .(1)وهو علم توقيفّ 
 سمِ بر   ةِ ق  تعل  المُ  جويدِ الَ  علمِ  ن مباحِث مِ  -اءاتالَ -هذا املبحث وما بعده  إذًا
 ىلع الكمات املذكورة. الوقِف  ىلع معرفته كيفيةُ  ُف ، وتتوقَ الكريمِ  القرآنِ 

 :بقوهل تهقدممبمعرفة ذلك ف  333توهلذا فقد أمر احلافظ ابن اجلزري 
ََوَ   رِ اعه

ِ  فه ََقه مَ ل ََوه  َ وٍع وَ ُط ََوٍل وَ ُص  اتَ
 

ه  ِف   ََمُ ال ِ  ِف حَ صه ََاْله ََيه فِ  امِ َِ َََم   ده ا قَ
َ
 َت أ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اْلط ثالثة أقسام: يذكر العلماء أنَ  (1)
 وهو رسم املصحف. خط يتبع فيه االقتداء بما فعله الصحابة  -

وخط يتبع فيه ما يتلفظ به املتكم، ويسقط ما يذفه، وهو خط العروض، وّللك يكتبون  -
 .النوين ويذفون همزة الوصل; لنه ال ينطق بها

بها هجائها، بتقدير االبتداء  الكمة ِبروفوالقسم اثلالث: اْلط القيايس: وهو تصوير  -
 .13صـ :رسم املصحف وضبطه بني الوقيف واالصطالحات احلديثةوالوقوف عليها.

ت هذه  ،ا، ونقل كثي من العلماء اإلجاع ىلع ذلكا وخلف  وهو مذهب جهور المة سلف   (2) ونُوقِش 
 .56: صـاملرجع السابقلة ف: املسألة مفَص 
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ه و  :ادُ رَ مُ ال
ن قوهل مِ  لن ،أن :َو ،م املصحف الرشيفس   ف ر  ما كن مقطوع   :بالمقطوع

ن لَّن نَّقۡ تعاىل: 
َ
ن  ـف ،[35]النبياء:  هِ يۡ ِدَر َعلَ َفَظنَّ أ

 
 كمة أخرى. لنو ،كمة أ

لَّن من قوهل سبحانه:  نألَ  :َو ،م كذلكس  ف الرَ  ما كن موصوال   :الموصولو
َ
أ

 ۡ هُ ْنَّ َِ  .هنا كمة واحدة نألَ ـف ،[3]القيامة:  َمَع ِعَظا
 ف ىلع ّك وق  فيُ  ،من املقطوع واملوصو، سم ف ك  باع الرَ وف حالة الوقف يب اتَ 

 ىلع الكمة اثلانية ف املوصو، ف إاَل وق  وال يُ  ،من الكمة الوىل واثلانية ف املقطوع
 وال يوز فيه الفصل إال برواية صحيحة. ،لالتصا، الرسم ;اوجوب  

ِ مات املختلف فيها بني القطع والوصل مثل كمة ا الكأمَ  ف قوهل تعاىل:  َََّمائۡ ب
 بِئۡ  قُۡل 

ۡ
مت ف بعض املصاحف سِ فقد رُ  ،[93]ابلقرة:  مۡ كُ نُ إِيَم   ۦ  ُ رُُكم بِهِ َََّما يَأ

 بئسما :أي-وف بعضها موصولة  ،كمة أخرىماكمة و بئس :أي-مقطوعة 
 .كها كمة واحدة
ف ىلع وق  ويوز أن يُ  ،ىلع ك من الكمتني ىلع القو، بقطعهما ف  وق  فيجوز أن يُ 

 الكمة اثلانية منهما دون الوىل ىلع القو، بوصلهما.
مما ذكرناه ومما سنذكره بعد  ىلع يشء   الوقِف  دُ من ع  وال يوز ف الداء ت   :اذَ هَ 

أو ىلع سبيل  ،أو عجز ،كضيق نفس ،وإنما يوز ىلع سبيل الرضورة ،ااختيار  
 تعريف الكمة بأنها مقطوعة أو موصولة أو خمتلف فيها. :أي-أو العريف  ،االختبار

ف حسب ترتيبها وها َن نرشع ف ذكر الكمات اليت ذكرها اإلمام ابن اجلزري 
 مع االستشهاد بأبياته  ليسهل فهمها ويلكون بمثابة رشح هلذا ابلاب ; مقدمته

 :(2)ف هذه ابلاب
 :الافية َّلمفتوحة اهلمزة ساكنة الون مع  أن :ممة األوىلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتْصف. ريهداية القاَغلب ماَدة هذا ابلاب من كتاب ( 1)
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 -باملوحدة- اختبار ا أن ىلع وُيوق ف- َّل عن أن قطع ىلع املصاحف اتَفقت
ا الالم ف الون وتدغم  :مواضع عرشة ف -خًطا ال لفظ 

ه  :األول ن َوَظن و ا
َ
  َّلَّ  أ

َ
ِ  ِِنَ  َ لَۡجأ  .[113:الوبة] إَِِلۡهِ  إَِّلَّ   ٱْللَّ

ن :الان
َ
نتُم َفَهۡل  ُهَوه  إَِّلَّ  إَِل هَ  َّلَّ   َوأ

َ
َّۡلُِمونَ  أ  .[14:هود] ِ 

لَمۡ  :الالث
َ
ۡعَهدۡ  ۞أ

َ
ن َءاَدمَ  َي بَِن   إَِِلُۡكمۡ  أ

َ
ه  َّلَّ  أ ۡيَط َنه  َتۡعبُُدوا  .[61:يس] ٱلشَّ

ن :الرابع
َ
ه  َّلَّ  أ ه  إَِّلَّ  َتۡعبُُدو ا َ َخاُف  إِنِِّ   ٱْللَّ

َ
ِِلم   يَۡومٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُكمۡ  أ

َ
 . [26:هود] أ

َٰٓ  ُيبَايِۡعنََك  ٱلُۡمۡؤَِِن ُ   َجا َءاَ  إِذَا :اخلا س ن ََعَ
َ
ِ  يُۡشِۡكنَ  َّلَّ  أ  .[12:املمتحنة] ا  ٗ َشۡي  بِٱْللَّ

نَا ِإَوذۡ  :الَّادس
ۡ
بَۡر هِيمَ  بَوَّأ ََكنَ  ِْلِ ن ٱۡلَيۡ ِ  َِ

َ
 .[26:احلج] ا  ٗ َشۡي  ِِب  تُۡشِاۡ  َّلَّ  أ

ن :الَّابع
َ
َِِّۡكيٞ  َعلَيُۡكم ٱِۡلَوۡمَ  يَۡدُخلَنََّها َّلَّ  أ  . [24:القلم] ِِّ

ن :الاِن
َ
ه  َّلَّ  َوأ ِه  ََعَ  َتۡعلُوا بِي   ََُِّلَۡط ن   َءاتِيُكم إِنِِّ   ٱْللَّ  . [19:الخان] ِ 

لَمۡ  :ا ااع
َ
ِيَث قُ  َعلَۡيِهم يُۡؤَخذۡ  أ ن ٱلِۡكَت بِ  ِِّ

َ
ه َيقُ  َّلَّ  أ ِ  ََعَ  ولُوا  ٱۡلَقَّ  إَِّلَّ  ٱْللَّ

  .[169:العراف]

َٰٓ  َحقِيق   :العاش ن ََعَ
َ
قُوَل  َّلَّ   أ

َ
ِ  ََعَ  أ  .[115:العراف]  ٱۡلَقَّ   إَِّلَّ  ٱْللَّ

 ،وف أقلها موصوال   ،فرسم ف أكث املصاحف مقطوع  -واخُتلف ف موضع سورة النبياء 
َغ ِضٗبا ذََّهَب  إِذ ٱنل ونِ  َوذَا وهل:وهو ق -والقطع أشهر وعليه العمل ن َفَظنَّ  ُِ

َ
 َعلَيۡهِ  نَّۡقِدرَ  لَّن أ

لَُم  ِ  ِف  َفنَاَد    ن ٱلظ 
َ
نَ   إَِّلَّ   إَِل هَ  َّلَّ   أ

َ
 .[35:النبياء] ٨٧ ٱلظَّ لِِميَ  ِِنَ  ُكنُ   إِنِِّ  ُابَۡح نَكَ  أ

 ، َو: موصو،وما عدا ذلك ف
َ
ه  َّلَّ أ َّ  َتۡعلُوا  . [31]المل: ...ََعَ

 :بقوهل  تهقدمماحلافظ ابن اجلزري ف ف هذا قا، و
ِ َكَِمَََاٍت َفََََاقهَطعه بَََِ   :َعشه

َ
 نه َّلَّ أ

 
      َََََََََ َََََََََعه َ لهَج َِ 

َ
 إَِلَ إَِّلَّ  َوََّل  ,أ

ُبَََُدوا يَاِاَََيَ    ََّل  ,ثََََاِن ُهَََودَ  ,َوَتعه
 

نَ َيُ        ِكه ِاه َتُ  ,شه ُخلهنَ  ,شه  وا ََعَ لَُعه تَ  ,يَده
  

َ
  ََّل  ,واولََََََُقُ  يَ َّلَّ  نأ

َ
  ....وَل قََََََُأ

 
      .............................................. 

 :املؤكدة اَِ مع  -وه الرشطية-مكسورة اهلمزة ساكنة الون  نإِ  :الممة الانية
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ا ِإَونوهو قوهل تعاىل:  ،فقط واحد   ف موضع   باتفاق   ةقطوعجاءت م  نُرِيَنَّكَ  َِّ
ِي َُۡعَض   م الونُ دغ  وتُ  ،اا أو اضطرار  اختبار   إنف ىلع وق  ويُ  ،[41:الرعد] نَعُِدُهمۡ  ٱَّلَّ

 ا ال خًطا.ف امليم لفظ  
ا :  قوهل ، َوموصو،وما عدا ذلك ف  َِّ ِي َُۡعَض  نُرِيَنَّكَ ِإَو  .[46:يونس] نَعُِدُهمۡ  ٱَّلَّ

 :تهقدممف   اجلزري ابنقا، 
ََإِ  ................................... َِّ  :انه 

 
ََبالرَّ    ................................. دِ عه

َِّ  :الممة الالة   :االسمية اَِ و ،أمه واملراد بها املركبة من  ،بفتح اهلمزة مشددة امليم اأ
 وه: ووقعت ف أربعة مواضع، باتفاق ةٌ وه ف القرآن موصول

اتعاىل: قوهل  :األول َِّ
َ
رَۡحامُ  َعلَۡيهِ  تََملَۡ  ٱشۡ  أ

َ
نثَيَۡيِ   أ

ُ
ِ  ٱأۡل  .[143:النعام] وِن   ُ نَبِّ

ا: قوهل تعاىل :الان َِّ
َ
رَۡحامُ  َعلَۡيهِ  ٱۡشتََملَۡ   أ

َ
نثَيَۡيِ   أ

ُ
مۡ  ٱأۡل

َ
 .[144:النعام] ُشَهَدا ءَ  ُكنتُمۡ  أ

ُ  :قوهل تعاىل :الالث ا َخرۡي   َءا ْللَّ َِّ
َ
 .[59:المل] ٥٩ يُۡشُِكونَ  أ

اذَا :قوهل تعاىل الرابع: َِّ
َ
 .[34:المل] ٨٤ َتۡعَملُونَ  ُكنتُمۡ  أ

 :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 
............................................... 

 
ه وَ  ........  ََفه مَ ال ََله  وحَ ُت  ..............ِص

َِّ وليس منها   ا َو قوهل تعاىل: ،فصيلط والَ حرف الرَش  اأ َِّ
َ
 َتۡقَهرۡ  فَََل  ٱِۡلَتِيمَ  فَأ

ا ٩ َِّ
َ
ا ئَِل  َوأ وهو كثي ف القرآن الكريم كما أنه ، [11-9:الضىح] ١٠ َتۡنَهرۡ  فَََل  ٱلََّّ

 .موصو، باالتفاق
 :املوصولة اَِ اجلارة مع  نعَ  :الممة الرابعة

  تعاىل:وهو قوهل ،ف موضع واحد فقط اَِ عن  نعَ ىلع قطع  فقت املصاحُف اتَ 
ا ه  فَلَمَّ ا َعن َعتَۡوا ه  َِّ ه  لَُهمۡ  قُلۡنَا َعۡنهُ  ُنُهوا ف ىلع وق  ويُ  ،[166:العراف] يَ   َِخ ِس  قَِرَدةً  ُكونُوا
 ال خًطا. ام الون ف امليم لفظ  دغ  ا وتُ أو اضطرار  ا اختبار   نعَ 

 :تهقدممف  ابن اجلزريقا، 
............................................... 
 

ََا .....................................  َِ ََنه   وَع
 ..................................................  ...............................ُنُهوا اقَطُعوا  
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ا َوتََع ىَل   ُاۡبَح نَُهۥقوهل:  ، َوموصو،وما عدا ذلك ف ا َيُقولُونَ  َعمَّ  اَكبرِيٗ  ُعلُوِّٗ
 . [43:اإلساء]

م دغ  وتُ  ،االستفهامية حمذوفة اللف فموصولة باتفاق اَِ اجلارة مع  نعَ  وأما
 َعمَّ يَتَََّآَءلُونَ وذلك ف موضع واحد وهو قوهل تعاىل:  ،ا وخًطاالون ف امليم لفظ  

 .[1]البأ: 
كريم ىلع املوصولة جاءت ف القرآن ال اَِ اجلارة مع  نِِ  :الممة اخلا َّة

 أقسام ثالثة:
 :ف موضعني اثنني فقط اَِ عن  نِِ فقت املصاحف ىلع قطع اتَ 

ا فَِمن :األول يَۡم نُُكم َ لََكۡ   َِّ
َ
ِن أ َِِن ِ    َفتََي تُِكمُ  ِِّ  .[25:النساء] ٱلُۡمۡؤ

ِن لَُّكم َهل :الان ا ِِّ يَۡم نُُكم َ لََكۡ   َِّ
َ
 . [23:الروم] أ

 .ا ال خًطام الون ف امليم لفظ  دغ  وتُ  ا،أو اضطرار   ااختبار   نِِ ف ىلع وق  ويُ 
ه وهو قوهل تعاىل: ، لف بني القطع والوصل ف موضع واحدواختُ  نفُِقوا

َ
ا ِِن َوأ َِّ 

والقطع  ،وف أقلها موصوال   املصاحف مقطوع   أكثم ف سِ فرُ ، [11:املنافقون] َرزَقَۡن ُكم
 أشهر وعليه العمل.

 :تهقدممف   ريابن اجلزقا، 
 النََِِّّا ُرومُ  :َكه لَ ا  َ َِّ  ِِنه  .............

 
  ........................َي الُمَنافِقِ  ُخلهُف  

ا :تعاىل قوهل ، َوموصو،وما عدا ذلك ف   .[3:ابلقرة] ٣ يُنفُِقونَ  َرزَقَۡن ُهمۡ  َوِ مَّ
  :الممة الَّاداة

َ
 :االستفهامية نه َِ مع  مأ

 املصاحف ىلع قطع  فقتاتَ 
َ
 :ف أربعة مواضع نه َِ عن  مأ

م قوهل تعاىل: :لاألوَّ 
َ
ن أ  .[119:النساء] ١٠٩ َوكِيَٗل  َعلَۡيِهمۡ  يَُكونُ  َِّ

م قوهل تعاىل: :الان
َ
نۡ  أ َس  َِّ اَّ

َ
 .[119:الوبة] ُُۡنَي نَُهۥ أ

ُهمۡ  فَٱۡاتَۡفتِِهمۡ  قوهل تعاىل: :الالث
َ
َشد   أ

َ
  َخلًۡقا أ

َ
نۡ  مأ  .[11:الصافات] َخلَۡقنَا    َِّ

َفَمن:قوهل تعاىل :الرابع
َ
م َخرۡي   ٱنلَّارِ  ِف  يُلَۡق   أ

َ
ن أ ِت   َِّ

ۡ
 .[41:فصلت] ٱلۡقَِي َمةِ   يَۡومَ  َءاِِٗنا يَأ

  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 
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...............................................

.. 
 

 ............................  
َ
ََأ َِّ ََََّا :نمه  اَّ

َ
 أ

لَ ِ   ِ هٍح  ,النََِِّّا ,فُصِّ   ...................َوذِب
 

 ................................................. 
 ف ىلع وق  ويُ 

َ
 .ا ال خًطام امليم ف امليم لفظ  دغ  وتُ  ،اأو اختبار   ااضطرار   مأ

نۡ  :تعاىل قوهل ، َوموصو،وما عدا ذلك ف َِّ
َ
َم َو تِ  َخلَقَ  أ ۡرَض  ٱلََّّ

َ
 .[61:المل] َوٱأۡل

 :اَِ  مع يُث حَ  :الممة الَّابعة
 :وذلك ف موضعني اثنني ال ثالث هلما اَِ عن  يُث حَ فقت املصاحف ىلع قطع اتَ 

ا وََحيُۡث  :قوهل تعاىل :األول ه  ُكنتُمۡ  َِ ۥ   وُُجوَهُكمۡ  فََول وا ِينَ  ِإَونَّ  َشۡطَرهُ وتُ  ٱَّلَّ
ُ
ه أ  .[144:ابلقرة] وا

ا وََحۡيُث قوهل تعاىل:  :الان ه  ُكنتُمۡ  َِ  .[151:ابلقرة] يَُكونَ  ِِلََلَّ  َشۡطَرهُۥ وُُجوَهُكمۡ  فََول وا
  :الممة الاِنة

َ
َ مفتوحة اهلمزة ساكنة الون وه املخففة مع  نه أ  :اجلازمة مل

 ىلع قطع  فقت املصاحُف اتَ 
َ
َ عن  نه أ حيث وردت،  -ال خًطا االون ف الالم لفظ  م دغ  وتُ - مه ل

ن َِلَُقولَنَّ قوهل تعاىل:  َو
َ
ٞ  َوبَيۡنَُهۥ بَيۡنَُكمۡ  تَُكن   لَّمۡ  َكأ ة َعُهمۡ  ُكنُ   َي لَۡيتَِن  َ َودَّ  . [53:النساء] َِ

 :املوصولة اَِ مكسورة اهلمزة مشددة الون مع  نَّ إِ  :الممة ا ااعة
ف موضع واحد ف القرآن الكريم وهو  اَِ عن  نَّ إِ طع فقت املصاحف ىلع قاتَ 

ا إِنَّ قوهل تعاىل:  ا   ٓأَلت    تُوَعُدونَ  َِ َِ نتُم َو
َ
 .[134:النعام] بُِمۡعِجزِينَ  أ

ِ  ِعندَ  إِنََّماوهو قوهل تعاىل: ، لف بني القطع والوصل ف موضع واحدواختُ   ُهوَ  ٱْللَّ
 والوصل هو الشهر وعليه العمل. ،[95:الحل] ُمونَ َتۡعلَ  ُكنتُمۡ  إِن لَُّكمۡ  َخرۡيٞ 

رُ  إِنََّما :تعاىل قوهل ، َوموصو،وما عدا ذلك ف ه  َيتََذكَّ لُوا وه
ُ
لَۡب بِ  أ

َ
 .[19:الرعد] ٱأۡل

  :الممة العاشة
َ
 :املوصولة اَِ مفتوحة اهلمزة مشددة الون مع  نَّ أ

 ىلع قطع  املصاحُف  فقتاتَ 
َ
 : موضعنيف اَِ عن  نَّ أ

نَّ قوهل تعاىل:  :ولاأل
َ
ا َوأ  .[62:احلج] ٱلَۡب ِطُل  ُهوَ  ُدونِهِۦ ِِن يَۡدُعونَ  َِ

نَّ : تعاىلقوهل  :ناال
َ
ا َوأ  .[31:لقمان] ٱلَۡب ِطُل  ُدونِهِ  ِِن يَۡدُعونَ  َِ

ه قوهل تعاىل:  وهو ،لف بني القطع والوصل ف موضع واحدواختُ  نََّما ۞َوٱۡعلَُمو ا
َ
 أ

نِ  ِن ۡمتُمََ ء   ِِّ نَّ  ََشۡ
َ
ِ  فَأ  والشهر هو الوصل وعليه العمل.، [41:النفا،] َُخََُُّهۥ ْلِلَّ
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ه َو قوهل: ، موصو،وما عدا ذلك ف نََّما فَٱۡعلَُمو ا
َ
 .[92:املائدة] ٱلُۡمبِيُ  ٱۡلََل غُ  رَُاونِلَا ََعَ   أ

  :فيما تقدم تهقدممف   ابن اجلزريقا، 
َََاَحيهَََ ........................... َِ  ُث 

 
 وَ  

َ
ََمِ  نأ ََ .المفتََوحَ  لَّ ُ َك ََا نَّ إِ  ََّسه َِ: 
ََوحَ  .ََّلنعََامَ   ََدعونَ  :والمفت ََا يَ  َِع

 
َََُف   َََاََّلنه  وَُخله َََوَ  الِ َف َََاوَ  لٍ َ ه  َقَع

 :اَِ مع  ُكِّ  :الممة الادية عشة 
ف  قرآن الكريم،ف موضع واحد ف ال اَِ  نع ُكِّ  فقت املصاحف ىلع قطعاتَ 

ِن وََءاتَى ُكموهل تعاىل: ق ِِّ  ِ ا ُكِّ ۡ ُُموهُ   َِ
َ
 .[34:إبراهيم] َاأ

 :وهلف بني القطع والوصل ف أربعة مواضع واختُ 
ا ُكَّ قوهل تعاىل:  :األول ه  َِ ا و  ه  ٱلۡفِۡتنَةِ  إََِل  ُرد  ۡركَُِّوا

ُ
 .[91:النساء] فِيَها   أ

ةٞ  َدَخلَۡ   ُكََّما: تعاىل قوهل :الان َِّ
ُ
ه  َعنَۡ  لَّ  أ ۡختََها

ُ
 .[33:العراف] أ

ا ُكَّ : تعاىلقوهل  :الالث ةٗ  َجا ءَ  َِ َِّ
ُ
ه  رَُّاولَُها أ بُوهُ  .[44:املؤمنون] َكذَّ

لِۡقَ  ُكََّما   :تعاىلقوهل  :الرابع
ُ
لَُهمۡ  فَۡوجٞ  فِيَها أ

َ
لَمۡ  َخَزَنتَُها   َاأ

َ
تُِكمۡ  أ

ۡ
 .[3:امللك] نَِذيرٞ  يَأ

 :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 
ُُموهُ  :وَ   ه

َ
َََأ َََا َا َِ  ِ

َََفه  ,ُكِّ ُتلِ  َواخه
 

وا    ........................................ .ُرد 
 
 
 

إىل هذه املواضع املختلف فيها  مقدمتهف   ولم يتعرض احلافظ ابن اجلزري
 م.كما تعرض هلا شارحوا املقدمة وغيه ،النرشوتعرض هلا ف  ،إال ملوضع النساء فقط

 :وقد نظمها العالمة مال يلع القاري ف رشحه ىلع املقدمة فقا، 
ََ)و ََةً َج َِّ

ُ
ََقَ )وَ  ,(اَء أ له

ُ
ََ ه ) ,(أ  :(دَخلَ

 
ََََف وَ   ََََ ه طه قَ ا وَ هَ لِ صه َتلََف ََََا اخه  (1)عَِه

َضا ءَ  ُكََّما  َو قوهل تعاىل: ، موصو،وما عدا ذلك ف 
َ
ه  لَُهم أ َشۡوا  . [21:ابلقرة] فِيهِ  َِّ

امع  بِئهَس  :ة عشةيانالممة ال َِ: 
 ف موضعني: اَِ بـ بِئهَس وصل  فقت املصاحف ىلعاتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العراف وامللك،  نساء واملؤمنون، والوصل ف: موضعالقطع ف: موضع ال تنبيه: املعمو، به هو: (1)
 . وعليه رسم املصحف
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ه  بِۡئَََّما قوهل تعاىل: :األول ۡوا نُفََُّهمۡ  بِهِۦ   ٱۡشَ َ
َ
 .[91:ابلقرة] أ

 .[151:العراف] َُۡعِدي    ِِن   َخلَۡفتُُموِن  بِئَََّۡما قَاَل  :الان
ُ رُُكم بِئَََّۡما قُۡل واحد، وهو قوهل: ع ف موضواختُلف بني القطع والوصل 

ۡ
 بِهِۦ   يَأ

ِِنِيَ  ُكنتُم إِن إِيَم نُُكمۡ  ۡؤ  ، واملشهور الوصل، وعليه العمل.[93:ابلقرة] ِ 
  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 

..............................................

.  
 
 

َََما ......  ََله بِئهََّ ََفه  ,قُ ََُل ِص هوَصه  َوال
 
 
 
 
 

وها  َ ََََ َََوِن َواشه ُتُم  ................َخلَفه
 
 

 ..............................................  
ا َو قوهل:ع، وقطموما عدا ذلك ف  َِ ه  َوبِئَۡس  ۡوا نُفََُّهمۡ  بِهِۦ   َشَ

َ
 .[112:ابلقرة] أ

 :املوصولة ِااجلارة مع  ف :الممة الالة عشة
ّلا أمر ابن اجلزري - وعليه العمل ،قطع والوصل، والشهر القطعلف بني الختُ ا 

 ف عرشة مواضع: -بوصل غيِها
ا ِف  َعلَيُۡكمۡ  ُجنَاحَ  فَََل : قوهل  :لاألوَّ  نُفَِّهِنَّ  ِف   َفَعلۡنَ  َِ

َ
ۡعُروف    ِِن أ  . [241:ابلقرة] َِّ

ُ  َشا ءَ  َولَوۡ قوهل تعاىل:  :نالا َِّ  َلََعلَُكمۡ  ٱْللَّ
ُ
َبۡلَُوُكمۡ  َوَل ِكن َو ِحَدةٗ  ةٗ أ ِ ا   ِف  ِلِّ َِ 

 .[43:املائدة] َءاتَى ُكۡمه 

َبۡلَُوُكمۡ  َدَرَج     َُۡعض   فَۡوَق  َُۡعَضُكمۡ  َورََفعَ : تعاىلقوهل  :الالث ِ ا   ِف  ِلِّ  . [165:النعام] َءاتَى ُكۡم   َِ
ِجدُ  َّلَّ   قُل: تعاىلقوهل  :الرابع

َ
ا   ِف  أ وِحَ  َِ

ُ
ا إََِلَّ  أ ًِ ۥ   َطاِعم   ََعَ   ُ َرَّ  .[145:النعام] َيۡطَعُمُه

ا ِف  وَُهمۡ : تعاىل قوهل :اخلا س نُفَُُّهمۡ  ٱۡشتََهۡ   َِ
َ
ونَ  أ  .[112:النبياء] َخ ِِلُ

ُكمۡ قوهل تعاىل:  :الَّادس ا   ِف  لََمََّّ فَۡضتُمۡ  َِ
َ
 . [14:الور] َعِظيم   َعَذاب   فِيهِ  أ

َك ءَ  نِِِّ  :قوهل تعاىل :الَّابع ا ِف  ُشَ نتُمۡ  َرزَقَۡن ُكمۡ  َِ
َ
 . [23:الروم] َاَوا ءٞ  فِيهِ  فَأ

َ  إِنَّ : قوهل تعاىل :الاِن ا ِف  بَيۡنَُهمۡ  َيُۡكمُ  ٱْللَّ  . [3:الزمر] َيۡتَلُِفوَن   فِيهِ  ُهمۡ  َِ
نَ  قوهل تعاىل:  :ا ااع

َ
ا ِف  ِعبَادِاَ  َُۡيَ  َكُۡكمُ  أ ه  َِ  . [46:الزمر] تَلُِفونَ َيۡ  فِيهِ  ََكنُوا

َٰٓ قوهل تعاىل:  :العاش ن ََعَ
َ
َل  أ ِ َث لَُكمۡ  ن َبدِّ ِۡ

َ
ا ِف  َونُنِشئَُكمۡ  أ  . [61:الواقعة] َتۡعلَُمونَ  ََّل  َِ

  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 
ََا ........................... َطَع ََا اقه َِ  :ِف 

 
 

وِحه  
ُ
ََُتمُ  ,أ فَضه

َ
َََتَه ه  ,أ ََ ,اشه َعََاَيبهلُ َِ  وا 
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ََََنَ  ََََاِن َفَعله ََََ ه  ,ثَ  ُروم  ِلَ  ,َوَقَع
 
 

ََُل )  ِي ََ ,(َتنه ََريَ ََ وَ  ,ارَ عَ ُش ََََل  :اَه  ِص
وهو قوهل تعاىل:  ،واحد ف موضع اَِ ع ن  ِف قطع  فقت املصاحف ىلعاتَ و 

ُكونَ  ُتۡ َ
َ
ا ِف  أ  .[146:الشعراء] ١٤٦ َءاِِنِيَ  َه ُهنَا   َِ

 ِف   َفَعلۡنَ  فِيَما َعلَيُۡكمۡ  ُجنَاحَ  فَََل  :َو قوهلفاق، بات موصو،وما عدا ذلك ف
نُفَِّهِنَّ 

َ
 .(2)ن سورة ابلقرةاملوضع الو، مِ ، [234:ابلقرة] بِٱلَۡمۡعُروِف   أ

 :ِامع  أين :الممة الرابعة عشة
 :ف موضعني اَِ بـ أينوصل  اتفقت املصاحف ىلع

ۡينََما قوهل تعاىل: :األول
َ
ه تُ  فَأ ِ   وَۡجهُ  َفثَمَّ  َول وا َ  إِنَّ  ٱْللَّ  .[115:ابلقرة] َعلِيمٞ  َو ِاع   ٱْللَّ

ۡينََماقوهل تعاىل:  :انال
َ
هه   أ ِ تِ  ََّل  يُوَجِّ

ۡ
 .[56:الحل] ِِبرَۡيٍ  يَأ

 وذلك ف ثالثة مواضع: ،(1)لف بني القطع والوصلختُ وا
ۡينََماقوهل تعاىل:  :األول

َ
ه  أ مُ  تَُكونُوا َشيََّدة    بُُروج   ِف  ُكنتُمۡ  َولَوۡ  ٱلَۡموُۡت  يُۡدرِكك   . [53:النساء] ِ 

ۡينَ  لَُهمۡ  َوقِيَل قوهل تعاىل:  :الان
َ
ا أ  . [92:الشعراء] ٩٢ َتۡعبُُدونَ  ُكنتُمۡ  َِ

ۡينََما: تعاىلقوهل  :الالث
َ
ه  أ ه  ثُقُِفو ا ِخُذوا

ُ
ه  أ  . [61:الحزاب] ٦١ َتۡقتِيَٗل  َوُقتِِّلُوا

ۡينَ  َو قوهل:، عٌ وقطمذلك ف وما عدا
َ
ا أ ه  َِ تِ  تَُكونُوا

ۡ
ُ  بُِكمُ  يَأ  مَجِيًعا   ٱْللَّ

 .[143:ابلقرة]
  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علماء الجويد ورشاح املقدمة  لن جُ عليه  -املوصولة ِااجلارة مع  فعن -ما ُذِكر من الالكم و (1)
 اجلزرية وغيهم.

بل ذكر  ،إىل اْلالف اّلي ف املواضع العرشة املقدمة اجلزريةجلزري ف ولم يتعرض احلافظ ابن ا
 . وشهر فيه النرشولكن تعرض هل ف  ،ولعله اقتْص عليه لشهرته ;فيها القطع

وهو  ،والقطع أشهر ف موضع النساء ،القطع والوصل يستويان ف موضع الشعراء والحزابو (2)
 :العقيلة املفهوم من قو، اإلمام الشاطيب ف

  ةِ ورَ  اُ واخلُلهُف ِف 
َ َعرَ وَ  ابِ زَ حه األه  االش 

 
 

ه اءِ يَ  النََِِّّ يِف وَ   عهتَِمَراوَ قِل  ال ُِ ُل   صه
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َ
ََنَ يه فأ َََم ََتَ وُُمه  ,ِصََله  :لِ ا َكنلَّحه  فه لِ
 
 

َعرَ     ,اف الش 
َ  النَََِِّّا ُوِصَفه وَ  ,اِب زَ حه األه

َ  مزة ساكنة الون وه الرشطية معمكسورة اهل نه إِ  :الممة اخلا َّة عشة    :(2)اجلازمة مل
َ بـ نه إِ فقت املصاحف ىلع وصل اتَ  وذلك ف  ،ا وخًطاف الالم لفظ   م الونُ دغ  وتُ  ،مل

ه  فَإِلَّمۡ هو قوهل تعاىل: و قرآن الكريم،موضع واحد ف ال ه  لَُكمۡ  يََّۡتَِجيبُوا  . [14:هود] فَٱۡعلَُمو ا
  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 

ََله وَ  ََودَ  :ِص ََإلَّمه ه  .............. ,فَ
 
 

 ................................................... 
ف ىلع الون وق  ويُ  ،ا ال خًطاف الالم لفظ   ونُ م الن دغ  وتُ ع، وقطموما عدا ذلك ف 

ۥ   لَّۡغَ  بَ  َفَما َتۡفَعۡل  لَّمۡ  ِإَون:تعاىل َو قوهلا، ا أو اختبار  اضطرار    .[65:املائدة] رَِااَ َُه
  :الممة الَّاداة عشة

َ
 :الاصبة نلَ املصدرية مع  نه أ

  وصل ىلع املصاحف اتفقت
َ
ا الالم ف الون وإدَغم نلَ بـ نه أ   :(1)موضعني ف وخًطا، لفظ 

لَّن زََعۡمتُمۡ  بَۡل : تعاىل قوهل :األول
َ
َۡعَل  أ وِۡعٗدا لَُكم ْنَّ  .[43:فالكه] َِّ

َيََُّۡب : تعاىل قوهل :الان
َ
نَس نُ  أ لَّن ٱْۡلِ

َ
َۡمعَ  أ ُهۥ ْنَّ َِ  . [3:القيامة] ِعَظا

  :تهقدممف  ابن اجلزريقا، 
َََل  ............................. ََن َْنهَع لَّ
َ
 أ

 
 

 ...................................َْنهَمََََع   
ن َفَظنَّ : تعاىل قوهل َو ع،وقطموما عدا ذلك ف 
َ
 .[35:النبياء] َعلَۡيهِ  نَّۡقِدرَ  لَّن أ

 الافية: َّلالاصبة مع  يك :الممة الَّابعة عشة
 وذلك ف أربعة مواضع وه: َّلبـ يكفقت املصاحف ىلع وصل اتَ 

ه  لَِِّكۡيََل قوهل تعاىل:  :األول ا ََعَ   َكَۡزنُوا ا   َوََّل  فَاتَُكمۡ  َِ َص َبُكۡم   َِ
َ
 .[153:عمران آ،] أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الافية فاتفقت املصاحف ىلع وصلها بها وإدَغم الون ف الالم  ََّل الرشطية مع  نه إِ ( وأما 1)
ۡرِض  ِف  فِۡتنَةٞ  تَُكن َتۡفَعلُوهُ  إَِّلَّ : َو قوهل تعاىل ،وخًطا الفظ  

َ
 .[53:النفا،] َكبرِيٞ  َوفَََّادٞ  ٱأۡل

ن َعلِمَ قوهل:  وهو واحد، موضع ف والوصل القطع بني واختُلف (2)
َ
 {َعلَۡيُكۡمه  َفتَاَب  ُكُۡصوهُ  لَّن أ

، املصاحف جل ف ، فرسم[21:املزمل] ، أقلها وف مقطوع   .العمل وعليه أشهر والقطع موصوال 
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 . [5:احلج] ا    ٗ َشۡي  ِعلۡم   َُۡعدِ  ِِن   َيۡعلَمَ  لَِكيََۡل قوهل تعاىل:  :الان
 وهو املوضع اثلان بها. ،[51:الحزاب]َحَرٞج   َعلَۡيَك  يَُكونَ  لَِكۡيََل : تعاىلقوهل  :الالث
ه  لَِِّكۡيََل تعاىل: قوهل  :الرابع َاۡوا

ۡ
ا ََعَ   تَأ ه  ََّل وَ  فَاتَُكمۡ  َِ  . [23:احلديد] َءاتَى ُكۡم   بَِما   َتۡفرَُحوا

  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 
.............................................

.. 
 
 

َََيهََل  .......  ه  َك َََوا َََو ,َكهَزنُ َا
ه
ه تَأ  ََعَ  ا

َََجٌّ   ََََرج   ,َح ََََك َح  ........... َعلَيه
........................ 

 

 ............................................ 
  وهو ف ثالثة مواضع: ع،وقطموما عدا ذلك ف

ِِنُكم قوهل تعاىل: :األول ن َو ۡرذَلِ  إََِلَٰٓ  يَُرد   َِّ
َ
 ِعلۡم   َُۡعدَ  َيۡعلَمَ  ََّل  لَِيۡ  ٱلُۡعُمرِ  أ

 .[51:الحل] ا    ً َشۡي 
ِِنِ  ََعَ  يَُكونَ  ََّل  لَِيۡ  قوهل تعاىل: :الان  . [35:الحزاب] َحَرجٞ  يَ ٱلُۡمۡؤ
نِيَا ءِ  َُۡيَ  ُدولََۢة يَُكونَ  ََّل  يَكۡ : تعاىلقوهل  :الالث َۡ

َ
 . [5:احلرش] ِِنُكۡم   ٱأۡل

  :املوصولة نه َِ اجلارة مع  نه عَ  :ةالممة الاِنة عش
 ،ال خًطا ام فيه الون لفظ  دغ  وتُ  ،نه َِ عن  نه عَ اتفقت املصاحف ىلع قطع 

 : موضعنيوذلك ف
ن بِهِۦ َفيُِصيُب قوهل تعاىل:  :األول  ن َعن َويََۡصِفُُهۥ يََشا ءُ  َِ ه  َِّ  .[43:الور]  يََشا ُء

ۡعرِۡض وقوهل تعاىل:  :الان
َ
ن َعن فَأ ةَ  إَِّلَّ  يُرِدۡ  َولَمۡ  ذِۡكرِنَا َعن تََوىلَّ   َِّ ۡنيَا ٱۡلَيَو   .[29:الجم] ٱل 

  :هتقدممف   ابن اجلزريقا، 
ََََمه  ...............................  وقطُعُه

 
 

َََ نه َعَََ  َ  نه َِّ َََ ,اءُ َشَََي ََََوىلَّ   نه َِ  .......تَ
 :(2)مي املنفصل املرفوع املحلالَض  هممفتوح امليم مع  يوم :الممة ا ااعة عشة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َحّتَّ   َو قوهل تعاىل: ،يوما إذا كن الضمي مرور املحل فاتفقت املصاحف ىلع وصله بـأمَ  (1)
ه  ِي يَۡوَ ُهمُ  يَُل ُقوا  .[33:الزخرف] يُوَعُدونَ  ٱَّلَّ

هم كمة وصل ىلع املصاحف وكذلك اتفقت        فََوۡيلٞ : تعاىل كقوهل واهلاء، امليم مكسور يِو
ِينَ  ه  لَِِّّلَّ ِي يَۡوِ ِهمُ  نِِ  َكَفُروا  .[61:اّلاريات] ٦٠ يُوَعُدونَ  ٱَّلَّ
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وذلك ف موضعني ال ثالث هلما ف  ،همعن  يوماملصاحف ىلع قطع فقت اتَ 
 كريم:القرآن ال
ِ  ََعَ  َيَۡ    ََّل  َب رُِزوَنه  ُهم يَۡومَ قوهل تعاىل:  :األول ءٞ   ِِۡنُهمۡ  ٱْللَّ  .[16:َغفر] ََشۡ
 .[13:اّلاريات] ١٣ ُيۡفتَنُونَ  ٱنلَّارِ  ََعَ  ُهمۡ  يَۡومَ : تعاىلقوهل  :الان
  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 

............................................... 
 

  ....................... َََََ َََََمه يَ  وَم ُه
 :ُمرورها مع اجلر َّلم :العشون الممة 

 :وه مواضع أربعة ف وذلك ،ُمرورها عن الَلماملصاحف ىلع قطع فقت اتَ 
 . [53:النساء] َحِديٗثا َيۡفَقُهونَ  يََكاُدونَ  ََّل  ٱلَۡقۡومِ  ُؤََّل ءِ َهَٰٓ  َفَمالِ : تعاىل قوهل :األول
الِ  :تعاىل قوهل :الان ۡحَصى َها   إَِّلَّ   َكبرَِيةً  َوََّل  َصغرِيَةٗ  ُيَغادِرُ  ََّل  ٱلِۡكَت بِ  َه َذا َِ

َ
 . [49:الكهف] أ

ه : تعاىل قوهل :الالث الِ  َوقَالُوا ُكُل  ٱلرَُّاولِ  َه َذا َِ
ۡ
َعامَ  يَأ  . [5:الفرقان] ٱلطَّ

ِينَ  َفَمالِ : تعاىل قوهل :الرابع ه كَ  ٱَّلَّ  . [36:املعارج]٣٦ ُ ۡهِطعِيَ  قِبَلَكَ  َفُروا
ا :َو قوهلفاق، بات   موصو،وما عدا ذلك ف َِ َحدٍ  َو

َ
 َُتَۡز َٰٓ  نِِّۡعَمة   ِِن ِعنَدهُۥ أِل

 . [19:الليل]
  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 

َََ: وَ  َََ الِ َِ ِ وَ  ,اذَ َه َََاَّلَّ َََ ,نَ يه  ََّل ؤُ َه
 
 

  ........................................... 
 : حيمع  َّلت :الممة الادية والعشون 

اّلي عليه وحيح املشهور والَص  ،ووصلها بها حيعن  ا اءلف ف قطع اختُ 
 .العمل قطعها

ه : ن قوهلمِ  ََّلَت  َفنَاَدوا نَاص   ِحيَ  وَّ  وليس غيها ف القرآن الكريم. ، [3:ص] َِ
  :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 

.............................................. 
 
 

 َََ َ َكِ ِ  ِف  :يه َََاْله َََََل  ,ِصَََله  امِ َِ ِ  َوُوهِّ
 :والعشون والالة والعشون الانية الممة 

و ََكلُوُهمۡ  ِإَوذَا: تعاىل قوهل ف وزنوهمو َكلوهم
َ
َزنُوُهمۡ  أ ونَ  وَّ  ،[3:املطففني] ُيَِّۡسُ
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 .  (2)املصاحف موصولني جيع ف كتبتا وقد القرآن، ف غيهما وليس
 :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 

َََََوُهمُ وَ  َََََوُهمه  وَوَزنُ ُ َََََلِ  وكل  ِص
 
 
 

 ددد
 
 
 
 
 
 

 ............................................... 
 
 

 :اليت للتعريف املعروفة ف هذا الفن ال :الممة الرابعة والعشون
وال يوز الوقف  ،ابما بعدها قراءة ورسم   ال وصل فقت جيع املصاحف ىلعاتَ 
ۡرِض واالبتداء بـ الىلع 

َ
ل بل أ معاملة الكمة الواحدة; لنَها رُسمت ف  تُعام 

 املصحف موصولة.
 :الممة اخلا َّة والعشون

نتُمۡ ن كميت نبيه مِ للتَ  يتالَ  ها
َ
 :ةخاَص  َهَُٰٓؤََّل ءِ  ,َهَٰٓأ

وال يوز الوقف  ا،النبيه بما بعدها قراءة ورسم   ها وصل فقت املصاحف ىلعاتَ 
نتُمۡ واالبتداء بـ هاىلع 

َ
 أو بـ أ

ُ
 بأسها ومثلها َهَُٰٓؤََّل ءِ بل الوقف ىلع كمة  ََّل ءِ أ

نتُمۡ 
َ
 واالبتداء منهما كذلك. َهَٰٓأ

نتُمۡ ف قوهل: 
َ
أ ُؤََّل ءِ  َهَٰٓ نتُمۡ  ،[66:عمران آ،] بِهِۦ لَُكم فِيَما َح َجۡجتُمۡ  َهَٰٓ

َ
أ ُؤََّل ءِ  َهَٰٓ  َهَٰٓ

ةِ  ِف  َعنُۡهمۡ  َج َدۡ ُمۡ  ۡنيَا ٱۡلَيَو  نتُمۡ  ،[119:النساء] ٱل 
َ
أ ُؤََّل ءِ  َهَٰٓ ه  تُۡدَعۡونَ  َهَٰٓ  .[33:حممد] ِ ُنفُِقوا

 قوهل تعاىل: َو  قرآن،وه كثية ف ال ،وحدها َهَُٰٓؤََّل ءِ د كمة نفرِ وقد ت  
 ن مِد   ُلِّٗ

  .[21:اإلساء] َربَِِّك   َعَطا ءِ  ِِنۡ  َوَهَُٰٓؤََّل ءِ  َهَُٰٓؤََّل ءِ 
 :داءاليت للن   اي :الممة الَّاداة والعشون

ا بعدها بما للنداء اليت اي وصل ىلع املصاحف فقتاتَ   قوهل: َو  وقراءة، رسم 
َها ي 
َ
ه  ٱنلَّاُس  َيَٰٓأ ِي َربَُّكمُ  ٱۡعبُُدوا ِينَ َوٱ َخلََقُكمۡ  ٱَّلَّ  .[21:ابلقرة] َقۡبلُِكمۡ  ِِن َّلَّ

عَ  َوٱۡرَكِع  َوٱۡاُجِدي لَِربِِّكِ  ٱۡقنُِّت  َي َمۡريَمُ   .[43:عمران آ،] ٤٣ ٱلرَّ كِعِيَ  َِ
ۡرُض  َوقِيَل 

َ
ا َءاِ  ٱبۡلَِع  َيَٰٓأ قۡلِِع  َوَي َََّما ءُ  َِ

َ
 .[44:هود] ٱلَۡما ءُ  وَِغيَض  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكمتني. ف الواو بعد االنفصا، ىلع الالة اللف رسم ترك فيهما الوصل ومعن (1)
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َهاـب واالبتداء اي ىلع الوقف يوز وال ي 
َ
ۡرُض بـ أو َ ۡرَيمُ بـ أو أ

َ
 َاَما ءُ بـ أو أ

 م.مما تقدَ 
 :تهقدممف   ابن اجلزريقا، 

 ف هذا ابلاِب: ُذِكر ت  ن الكمات اليت ومِ 
مَّ إِنَّ  ُۡنَ ٱقَاَل :مقطوعةرُِسم ت ف سورة العراف : ابن اُمِّ  -

ُ
 ۡاتَۡضَعُفوِن ٱ لَۡقۡومَ ٱأ

ه َيۡقتُلُونَِن  : وف سورة  ،[151] ...َوَكُدوا ُخۡذ بِلِۡحيَِّت طه موصولة 
ۡ
قَاَل يَبۡنَُؤمَّ ََّل تَأ

ِس   
ۡ
 .[94] ...َوََّل بَِرأ



............................................... 
 
 

ِصلِ  ََّل  (َها)وَ  ,(يَا)وَ  ,(اله ) :ِِنَ  َكَذا   َتفه
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 رآنِ القُ  مِ س  ر   مِ ل  بعِ  قةِ عل  ت  المُ  جويدِ الَ  علمِ  ن مباحِث مِ  تقَدم معنا أَن هذا املبحث  
 .املذكورةِ  اِت م   الك ِ ىلع    الوقِف  ةُ ه كيفيَ ىلع معرفتِ  ُف ، وتتوقَ الكريمِ 

 ِث.اء اليت تد،ن ىلع املؤنَ : الَ ا أنيث هوتاء 
.اس   ، أوِ ف: فعل   ن أن تكون  مِ  الأنيِث  وال تلو تاءُ   م 

 .آئَِفة  َودَّت طَّ ، َو: تكنت ف الفعل فإنها تُرسم تاء مفتوحة، هكذا: فإن  -
وإن كنت ف آخر االسم: فإنَها تُرسم باهلاء، وُيعرَبُ عنها بالاء املربوطة; وهذا  -

 ها.الصُل فيها والغالُب ف رسمِ 
ونها ويسمن  خرجت عن هذا الصل، ورُسمت بالاء املبسوطة، غي  أَن هناك كمات  

 .تالاء املفتوحة، واملجرورة، هكذا: 
 :ف هذا الاب ِذهب حفص  

اء ف الوصل سواء بالَ  :اءاتيقرأ جيع الَ  أنَه ف هذا ابلاب:  حفص   قاعدةُ و
 أكانت مرسومة بالاء أم باهلاء.

 َِّ  فتوحة:ها ف املصحف فما رسم منها بالاء املمِ فبحسب رس   :ها ف الوقفا حكمُ أ
م منها باهلاء: سِ وما رُ ، أو االختبار ،عند االضطرار عليه بالاء قفو َ  رَۡحَ 
 قف عليه باهلاء.و ةرَۡحَ 

 :َع قَّمي -رسُمها باهلاء، فرسمت بالاء- والكمات اليت خرجت عن هذ الصل
 ما اتَفق القراء ىلع قراءته باإلفراد، وهذه الكمات ه: :القَّم األول

ِ  , ۡحَ رَ   رَ وا ۡ  , نَ عۡ ولَ  , مَ عۡ ون
َ
َِ  ,تأ  ,ترَّ وقُ  , نَّ واُ  ,ترَ جَ وشَ  , يَ صِ عۡ و

ِ  , نَ ُۡ وا , يَّ قِ وبَ  ,ترَ طۡ وفِ  , نَّ وجَ   . مَ وَك
 وإيلك بيان هذه الكمات ف  مواضعها اليت رُسمت بالاء املفتوحة:

 : واضع ابعة ف املفتوحة بالاء ُكِتبت رَۡحََ   كمة :الممة األوىل
َلَٰٓئَِك  :األول وه

ُ
ِ   رَۡحََ   يَرُۡجونَ  أ  . [213:ابلقرة] ٱْللَّ
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ِ  رَۡحََ   إِنَّ  :الان ِنَ  قَرِيبٞ  ٱْللَّ  . [56:العراف] ٱلُۡمۡحَِّنِيَ  ِِّ
ِ  رَۡحَُ   :الالث ۡهَل  َعلَيُۡكمۡ  َوبَرََك تُُهۥ ٱْللَّ

َ
 . [53:هود] ٱۡلَيِۡ    أ

ِ  رَۡحَ ِ  ذِۡكرُ  :الرابع  . [2:مريم] َزَكرِيَّا   َعۡبَدهُۥ َك َربِّ
ِ  رَۡحَ ِ  َءاَث رِ  إََِلَٰٓ  فَٱنُظرۡ  :اخلا س  .[51:الروم] ٱْللَّ
ُهمۡ  :الَّادس

َ
 .[32:الزخرف] َربَِِّك   رَۡحََ   َيۡقَُِّمونَ  أ

ا َخرۡيٞ  َربِِّكَ  َورَۡحَُ   :الَّابع ِمَّ  .[32:الزخرف] ََيَۡمُعونَ   ِّ
 :تهقدمم ف قا، اإلمام ابن اجلزري 

  َََُ َ َََُرِف  َورَحه َََا الز خه ََََرهه  بِا َّ  َزَب
 

ََََراِف اََّل   ََقََََرهه  ََكِف  ُهَََودَ  ُرومٍ  عه  اله
ا ف املفتوحة بالاء ُكِتبت نِۡعَمَ   كمة :الممة الانية   :أحد عرش موضع 

ه  :األول ِ  نِۡعَمَ   َوٱۡذُكُروا ا   َعلَيُۡكمۡ  ٱْللَّ َِ نَزَل  َو
َ
ِنَ  َعلَيُۡكم أ  َوٱۡلِۡكَمةِ  ِكَت بِ ٱلۡ  ِِّ

 . [231:ابلقرة] بِهِۦ   يَعُِظُكم
ه  :الان ِ  نِۡعَمَ   َوٱۡذُكُروا ۡعَدا ءٗ  ُكنتُمۡ  إِذۡ  َعلَۡيُكمۡ  ٱْللَّ

َ
لََّف  أ

َ
 . [113:عمران آ،] قُلُوبُِكمۡ  َُۡيَ  فَأ

ه  :الالث ِ  نِۡعَمَ   ٱۡذُكُروا ن قَوۡم   َهمَّ  إِذۡ  َعلَۡيُكمۡ  ٱْللَّ
َ
ه يَبَُُّۡطو   أ يِۡدَيُهمۡ  إَِِلُۡكمۡ  ا

َ
 . [11:املائدة] أ

لَمۡ  :الرابع
َ
ِينَ  إََِل  تَرَ  ۞أ ه  ٱَّلَّ لُوا ِ  نِۡعَمَ   بَدَّ  .[23:إبراهيم] ُكۡفٗرا ٱْللَّ
ه  ِإَون :اخلا س وا ِ  نِۡعَمَ   َتُعد   . [34:إبراهيم] ُكُۡصوَها    ََّل  ٱْللَّ
فَبِٱلَۡب ِطلِ  :الَّادس

َ
ِِنُونَ  أ ِ   ِ َوبِنِۡعمَ  يُۡؤ  . [52:الحل] يَۡكُفُرونَ  ُهمۡ  ٱْللَّ

ِ  نِۡعَمَ   َيۡعرِفُونَ  :الَّابع ۡكَثُُهمُ  يُنِكُروَنَها ُثمَّ  ٱْللَّ
َ
 . [33:الحل] ٱلَۡك فُِرونَ  َوأ

ه  :الاِن ِ  نِۡعَمَ   َوٱۡشُكُروا  . [114:الحل] َتۡعبُُدونَ  إِيَّاهُ  ُكنتُمۡ  إِن ٱْللَّ
لَمۡ  :ا ااع

َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
ِ  بِنِۡعَم ِ  ٱۡلَۡحرِ  ِف  ََتۡرِي ٱلُۡفلَۡك  أ ِنۡ  لرُِيِيَُكم ٱْللَّ  . [31:لقمان] َءاَي تِهِۦ    ِِّ

َها :العاش ي 
َ
ه  ٱنلَّاُس  َيَٰٓأ ِ  نِۡعَمَ   ٱۡذُكُروا  .[3:فاطر] َعلَۡيُكۡم   ٱْللَّ
ِرۡ  :الادي عش نَ   َفَما   فََذكِّ

َ
  .[29:الطور] ونٍ َُمۡنُ  َوََّل  بَِكاهِن   َربِِّكَ  بِنِۡعَم ِ  أ

 :تهقدممف  قا، اإلمام ابن اجلزري 
َمُتَهََا َلٍ  ُث ثَََََل  ,نِعه ََرَهمه  ,َ َه  إبَه

 
ََا  ًع َات   :َِ ََريه َخ

َ
ََودُ  ,أ ََانِ  ُعُق ََمه  :الَّ  َه
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َمَََانُ  َََمَّ  ,لُقه َََاِطر   ُث َََورِ  ,فَ  ََكلط 
 

َََََََراَن    ................................ِعمه
 : وضعي ف املفتوحة بالاء ُكِتبت لَّۡعنََ   كمة :الممة الالة 

ِ  لَّۡعنََ   َفنَۡجَعل نَبۡتَِهۡل  ُثمَّ  ... :األول  . [61:عمران آ،] ٱلَۡك ِذُِيَ  ََعَ  ٱْللَّ
نَّ  َوٱلَۡخ ِمََّةُ  :الان

َ
ِ  لَۡعنََ   أ  . [5:الور] ٱلَۡك ِذُِيَ  ِِنَ  ََكنَ  إِن َعلَۡيهِ  ٱْللَّ

 :تهقدممف  قا، اإلمام ابن اجلزري 
............................................... 
 

ََََعه لَ  .........  ِ  :َ  َن ََََب ََََ ,اَه  ورِ وانل 
  وما عداهما فمرسوم باهلاء. 

ُت  كمة :الممة الرابعة
َ
 :ف ابعة  واضع املفتوحة بالاء ُكِتبت (2)ٱۡ َرأ

ُت  قَالَ ِ  إِذۡ  :األول
َ
ِ  ِعۡمَر نَ  ٱۡ َرأ ا لََك  َذۡرُت نَ  إِنِِّ  َربِّ ٗرا َُۡطِن  ِف  َِ  . [35:عمران آ،] ُ َرَّ

ٞ  ۞َوقَاَل  :الان ُت  ٱلَۡمِدينَةِ  ِف  نَِّۡوَة
َ
 . [31:يوسف] نَّۡفَِّهۦِه  َعن َفتَى َها تَُر وِدُ  ٱلَۡعزِيزِ  ٱۡ َرأ

ُت  قَالَ ِ  :الالث
َ
 . [51:يوسف] ٱۡلَق   َحۡصَحَص  ٱلَٰٔۡـنَ  ٱلَۡعزِيزِ  ٱۡ َرأ

ُت  قَالَ ِ وَ  :الرابع
َ
 .[9القصص:] فِرَۡعۡونَ  ٱۡ َرأ

ُ  َِضََب  :اخلا س ثََٗل  ٱْللَّ ِينَ  َِ ه  لَِِّّلَّ َت  َكَفُروا
َ
 .[11الحريم:] نُوح   ٱۡ َرأ

َت :الَّادس
َ
 . [11:الحريم] لُو     َوٱۡ َرأ

ُ  َوَِضََب  :الَّابع  ثََٗل  ٱْللَّ ِينَ  َِ ه  لَِِّّلَّ نُوا َِ َت  َءا
َ
 . [11:لحريما] فِرَۡعۡونَ  ٱۡ َرأ

 :تهقدممف قا، اإلمام ابن اجلزري
ت  
َ
َرأ َرانَ  ,يُوُاَف  :َوا ه  الهَقَصَصه  ,ِعمه
 

َََََرِيهمُ    .................................. َكه
ۡعِصيَ ِ  كمة :الممة اخلا َّة   : وضعي ف املفتوحة بالاء ُكِتبت َِ

ثۡمِ  َويَتََن َجۡونَ  :األول ۡعِصيَ ِ  َو نِ َوٱلُۡعدۡ  بِٱْۡلِ َِ  . [3:املجادلة] ٱلرَُّاوِل   َو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنها  -أي: تكون مضافة إىل اسم ظاهر- أضيفت إىل زوجها امرأة ك لفظ: وقا، بعضهم (1)
 .تكتب بالاء املفتوحة

املهمة ف بابنا: كن تاء  مبسوطة فِه مضافة، ال العكس، وُكن تاء منونٌة فِه ن القواعد ومِ       
 مربوطة; لَن النوين يقطع اإلضافة.
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ه  فَََل  :الان ثۡمِ  َتتََن َجۡوا ۡعِصيَ ِ  َوٱلُۡعۡدَو نِ  بِٱْۡلِ َِ ه  ٱلرَُّاولِ  َو ِ  َوتََن َجۡوا ه  بِٱلَِۡبِّ  َوٱ َّۡقَو  
 . وال ثالث هلما ،[9:املجادلة]

 :تهقدممف  قا، اإلمام ابن اجلزري 
............................................. 
 

عهِصَي ه  ......  َِ:  ِ  ُيََصِّ  (قَده َاِمعه )َب
  : وضع واحد ف املفتوحة بالاء رسمت َشَجَرَت كمة  :الممة الَّاداة 

 .[43: الخان] الزَّق ومِ  َشَجَرَت  إِنَّ 
 :تهقدممف  قا، اإلمام ابن اجلزري 

َََجَرَت  ََانِ  :َش َخ  ................ ال 
 

   .......................................... 
 .فمرسوم باهلاء املوضوعوما عدا هذا 
 :مواضع مخسة ف املفتوحة بالاء رُسمت ُانَُّ  كمة  :الممة الَّابعة

ه  ِإَون :األول لِيَ  ُانَُّ   َ َضۡ   َفَقدۡ  َيُعوُدوا وَّ
َ
 . [33:النفا،] ٱأۡل

لَِي   ُانََّ   إَِّلَّ  يَنُظُرونَ  َفَهۡل  :الان وَّ
َ
 .[43:فاطر] ٱأۡل

ِ  لَُِّنَّ ِ  ََتِدَ  فَلَن :الالث  .[43:فاطر]  َتبِۡديَٗله  ٱْللَّ
ِ  لَُِّنَّ ِ  ََتِدَ  َولَن :الرابع  . [43:فاطر] َكۡوِيًَل  ٱْللَّ

ِ  ُانََّ   :اخلا س  . [35:َغفر] فُِرونَ ٱلَۡك   ُهنَالَِك  وََخَِّسَ  ِعبَادِهۦِه  ِف  َخلَۡ   قَدۡ  ٱلَِّّت  ٱْللَّ
 :تهقدممف  قا، اإلمام ابن اجلزري 

َََاِطرِ  :ُاَََنَّ ه  .........................  فَ
 

َََالِ َواََّل  ,ُلًّ   ََََر  ,نهَف خه
ُ
َََرِ  َوأ  َغفِ

ُت  َوقَالَ ِ رسمت بالاء املفتوحة ف:  قُرَّت: كمة :الممة الاِنة 
َ
 فِرَۡعۡونَ  ٱۡ َرأ

ِ  َعۡي   قُرَُّت 
 . [9:القصص] َولََكه  َلِّ
 .[39: الواقعة] نَعِيمٍ  َوَرۡيَحاٞن وََجنَُّ   فََرۡوحٞ : املفتوحة ف بالاء رسمت َجنَُّ   كمة :ا ااعة
ِ  فِۡطَرَت فف:  فِۡطَرَت : وأَما كمة :العاشة  .[31:الروم] َعلَۡيَها   ٱنلَّاَس  َفَطرَ  ٱلَِّّت  ٱْللَّ

ِ  بَقِيَُّ   فف: بَقِيَُّ   :وأَما كمة :الادية عشة ۡؤِِنَِي   ُكنتُم إِن لَُّكمۡ  َخرۡيٞ  ٱْللَّ  . [36:هود] ِ 
ُۡنََ  : وأَما كمة :ية عشةالان ُۡنََ   َوَ ريۡمَ  :فف :ٱ  [.12: الحريم] ِعۡمَرانَ  ٱ
ۡ   املفتوحة: بالاء فرسمت َكَِمُ  : وأَما كمة :ة عشةلاال  َربِِّكَ  َكَِمُ   َوَتمَّ
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َٰٓءِيَل  بَِن   ََعَ   ٱۡلََُّۡن   هه  بَِما إِۡاَر وا  .[135:العراف] َصََبُ
 :تهقدممف  قا، اإلمام ابن اجلزري 

ََرَُّت  ٍ  قُ ََيه ََ    .َع ََ ه ) ِف  :َجنَّ  (َوَقَع
 

ََََرته   َََ ه  .فِطه َََ    .بَقِيَّ َََ ه  .َواُهَن  َوَكَِم
  ََ َََ وهَا

َ
ََََراِف ََّل ا أ  ................. عه
 

 .................................................

. 
: وهذه الكمات ه ما اختلف القراء ىلع قراءته باإلفراد واجلمع :القَّم الان 

َي بَ ِ  ,بَيِِّنَ    ,ِجَم لَ ٞ  ,َكَِمُ   ، وهذا القسم هو اّلي َثَمَر ت   ,ٱلُۡغُرَف ِ   ,َءاَي  ٞ  ,ََ
 :تهقدمم ف بقوهل اإلمام ابن اجلزري  إيله أشار

َََََا َوُّك   ................. َََََفه  َِ ُتلِ  اخه
 

َََا  َََرهًدا مَجهًع َََهِ  َوفَ َََاءِ  :فِيه َََرِفه  بِا َّ  ُع
ن ومنهم م   ن قرأه باإلفرادفمنهم م  - اختلف القراء ف قراءته موضع   َك  أي: أنَ  

 :وإِلك بيان  واضعها، م بالاء املفتوحةرس  هذا املوضع يُ  فإنَ  -قرأه باجلمع
 :َخَّة  واضعمت بالاء املفتوحة ف سِ رُ  َكَِمُ  كمة  :ة األوىلالمم
ۡ   :األول  .[115]النعام:  َّٗل دۡ وَعَ  اقٗ َكَِمُ  َربَِِّك ِصدۡ  َوَتمَّ
ۡ   :الان ِيَن فَََُّقوٱَكَِمُ  َربَِِّك ََعَ  َكَذلَِك َحقَّ ه َّلَّ  .[33]يونس:  ا
ۡ  ٱإِنَّ  :الالث ِيَن َحقَّ  .[96]يونس:  ِِنُونَ َكَِمُ  َربَِِّك َّل يُؤۡ  مۡ هِ َعلَيۡ  َّلَّ
ۡ   :الرابع ِيَن َكَفُروٱَكَِمُ  َربَِِّك ََعَ  َوَكَذلَِك َحقَّ ه َّلَّ  .[6]َغفر: ا

ِ واختلفت املصاحف ف رسم  ملوضع اثلان بيونس، ، ه: اهامن نيضعف مو  مَ َك
رسمها ملن قرأهما باجلمع بالاء وهذا ملن قرأهما باإلفراد، وال خالف ف - وموضع َغفر

 ، والعمل ىلع رسمها بالاء املبسوطة.-املبسوطة كما تقدم
نَّهُ ف قوهل تعاىل:  ِجَم لَ ٞ  :الممة الانية

َ
 .[33]املرسالت: رٞ ُصفۡ  ِجَم لَ ٞ  ۥَكأ

ِۡنُه   بَيِِّنَ    ََعَ   َفُهمۡ : تعاىل قوهل ف بَيِِّنَ    :الممة الالة  .[41:فاطر] ِِّ
َي بَ ِ  :الممة الرابعة لُۡقوهُ : تعاىل قوهل ف ََ

َ
َي بَ ِ  ِف  َوأ ََ  ِ  يَلۡتَقِۡطهُ  ٱۡلُبِّ

ه : تعاىل قوهل ، وف[11:يوسف] مۡجَُعو ا
َ
ن َوأ

َ
َي بَ ِ  ِف  ََيَۡعلُوهُ  أ ََ   ِ  . [15:يوسف] ٱۡلُبِّ

 َءاَي  ٞ  ِإَوۡخَوتِهِۦ   يُوُاَف  ِف  ََكنَ  ۞لََّقدۡ  :تعاىل قوهل ف َءاَي  ٞ  :الممة اخلا َّة
ا ئِلِيَ  ه : قوهل ، وف[5:يوسف] لِِّلََّّ نزَِل  لَۡوََّل   َوقَالُوا

ُ
ِن َءاَي  ٞ  َعلَۡيهِ  أ بِِّهِۦ   ِِّ  . [51:العنكبوت] رَّ
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ِِنُونَ  ٱلُۡغُرَف  ِ  ِف  وَُهمۡ تعاىل:  قوهل ف ٱلُۡغُرَف  ِ  :الممة الَّاداة  . [35:سبأ] َءا
ا ف قوهل تعاىل: َثَمَر ت   :بعةالممة الَّا َِ ِنۡ  َثَمَر ت   ِِن ََتُۡرجُ  َو ۡكَما َِها ِِّ

َ
 . [45:فصلت] أ

 :املنظوم اللؤلؤف 1313ت  وقد نظم كمات هذا القسم العالمة املتويل
ََََُّك  وَ  َِ  يرِ ََيهََََ ُف ََل اخلََََِ يََََهِ ا فِ  
 

 ادهرِ فََََ ,اءٍ تََََ :َبَََِا فَ رهدً ا وفًََََعَََمَجه  
ََََََم  جِ )ا ذَ وَ     (   وَءاَي َََََََ ,   َلَ 

َ
 َت أ

 
َََ يُ ِف   َََوتِ كَ نه عَ اله وَ  ,َف وُا َََ ب َََيَ  َّت ا َف

ََََكِ )وَ   َََوَ  (ُ  َم  َََ وَ هه َََ وهلِ ف الطَّ  عَ َِ
 

  
َ
َََََعَ نه أ ِِ َََََ هِ ا َََََُِ  مَّ ُث َِ ُي َََََونَُس   اَع
ََرُ غُ اله )وَ    َ  بَ  َاَََِف  (ِ  َف

ه
 ( ه يَِِّنَََبَ )وَ  ,أ

 
َََََِف   َََََثَ )وَ  ,رٍ اطِ  فَ َََََلَ  (ٍت َر  َم ِ   ه فُصِّ

 
 

ِ  ِ  َبََََي  ََ ) (1)اِن ثََََ ُف ُخلهَََوَ  (اُلَََبِّ
  

 
 ََََ ُ يُ ََََوَ  َس ون ََََ وهلِ الطَّ ََََالمَ  عِ فَ  اِن َع

ا، ويوقف عليه بالاء:    ومما كتب بالاء املفتوحة أيض 
َِِّن   , بَيَِِّن  ُِ  ,َءاَي  ٞ أسماء اجلموع املختومة بالاء، َو:  - َِج   , بَي تَََبِّ ُِ , 

ۡ ٱ  . ُمۡؤتَفَِك ُ  ل
َ   ,ٱ َّابُوُت  ,َطالُوُت  ,َجالُوَت  ,َ لَُكوُت  -  .ُغوُت ٱلطَّ
- 

َ
أ  حيث ورد ف القرآن الكريم. بَ ِ َيَٰٓ

 .[36: املؤمنون] تُوَعُدونَ  لَِما َهۡيَهاَت  َهۡيَهاَت : تعاىل قوهل ف َهۡيَهاَت -
 .والحريم والنساء، ابلقرة،: مواضع ثالثة ف َ ۡرَضاتِ  -
ه : قوهل ف ذَاَت  - ۡصلُِحوا

َ
 ذَاَت  ئِقَ آَحدَ و ،[1: نفا،ال] بَيۡنُِكمۡ  ذَاَت  َوأ

 .[61: المل] َُۡهَجة
نَاص ِحيَ  َوَّلَت : تعاىل قوهل ف َوََّلَت  -  .[3: ص] َِ
ۡيتُمُ : تعاىل قوهل ف  ٱللََّ  -

َ
فََرأ
َ
 .[19: الجم] َوٱلُۡعزَّ    َ  ٱللََّ   أ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِمة ( 1) ِم ك  ِم تأي: أنَه اختلُف ف رس  ف املوضع اثلان ِمن يونس، وموضع َغفر، فرسمها  ك 
، 115: صـالهايةه قطع اإلمام ابن اجلزري. بعضهم بالاء، والخر باهلاء، واجلمهور ىلع الو،، وب

 ، وقد تقدم.233: صـالفوائد
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 ادــاإلرش اتـحقـمل
 تتم بها الفائدة حثابم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 ).  ما رجحه د. أيمن سويد، ف حكم الجويد العمل مفَصال 

 (2)أحاكم الجويد

 خمارج احلروف

ات تغييها خيرج صف
 احلرف عن حّيه

 صفات تسينية تزيينية

 صفات احلروف

االلزتام بها واجب، واإلخال، 
ا، كتغيي حاء:   بها حرام مطلق 

 باْلاء أو اهلاء. ٱلرَّۡح نِ 

ا واجب، واإلخال، االلزتام به
ا; لَن اإلخال،  بها حرام مطلق 

 كذٌب  ف الرواية.

 :ىلع سبيل الالوة املعتادة

االلزتام بها واجب، واإلخال، بها 
ا، كتفخيم سني:  حرام مطلق 

 .َعََص  ، وترقيق صاد: َعَس  

ــراء  ــق ال ــو:كَتقي ــمومة، َ ــة واملض ََرَّۡح ِن املفتوح ٱل
ه ، ٱلرَِّحيمِ  تفيش ـ، وعدم تبيـني اهلمـس والـَكَفُروا

وعـدم تطويــل زمــن احلـرف الرخــو الســاكن مقارنــة 
 بالشديد، وُكن ما اصطلح العلماء ىلع تسميِته حلن ا خفًيا.

 

من شخص  متقن  علم  بالحاكم: 
ه.  معيب ف حق 

 

:  من عيم 
 .ليس عليه يشء

 ىلع سبيل الليق واملشافهة:

 وُيفرُق بني حالني:
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 رفع الصوت، وقد يُراُد به غ ي ذلك.: لغة (2)َبانلَّ 
ا  هو ضغٌط زائٌد ىلع احلرِف.: واصطالح 

 :ول َخَّة  واضع
تََقرِّٞ َو:  ،(1)عند الوقف ىلع حرف  ُمشَدد -1 َضل   ,ُ َّه

َ
ِ   ,أ َ ر   ,ٱلَۡمسِّ

َ
 .َوأ

ٌد، شدَ مُ  عليهِ  املوقوف   احلرف   امع أنَ ه: إشعار السَ  , هذه الالةف َبِ ة انلَّ وعلَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتْصف. 411 – 413/ 2: الجويد املصور (1)
ة ما حوهل من از ِدي اُد وُضوح ُجزء  من أجزاِء الكمة ف السمع عن بقيَ : الرب بـ بعُضهم وعَرف     

 .مسائل خمتارات، نقال  عن 151: صـاللغة العربية معناها ومبناها. أجزائها
ل ح الرب حادُث االستعما، ف هذه اجلزئية; قا، الشيخ حممد الهد، حفظه اهلل:        وُمصط 

ولكن مدلوهل مذكوٌر عند بعض الئمة كمبحث  من مباحث الجويد، وُيمكن أن يُطل ق  
 . الفريق بني الف واإلثبات، واْلرب واالستفهام...، ... فيشمل ِصي ُغ الالكمليه: ع
 فعىل هذا قد يكون اَلرب أوسع من ذلك.      
أَن بعض  املقرئني ال يراه، وال يعتمده، وبعضهم يتوَسع فيه، وبعضهم يثبته ف مواضع  :ويُنبَّه إَل     

 حمصورة.

ه مما ليس : الرعيةقا، ف ( 2) ف يجب ىلع القارئ أن يُبني  املشدد حيث وقع ويعطيه حَقه، ويمّي 
 .245. صـبمشدد; لن ه إن فَرط ف تشديده حذف حرف ا من تالوتِه

املشدد فيه صعوبٌة ىلع اللسان; الجتماع ساكنني ف  اعلم أَن الوقف ىلع احلرف: وقا،       
حرٌف واحٌد، فال بَُد من أظهار التشديد ف الوقف ف اللفظ، الوقف غي منفصلني; كأنَه 

ر ف السمع التشديد.  وتمكني ذلك حىَت يظه 
ِن ُدوِن َو الوقف ىلع:        ِِّ ا لَُكم  َِ ِ َو ِِن َطۡرٍف َخِ ِّ   ، وِِن َوىِلِّ   ٱْللَّ ، ... وشبهه، يَنُظُروَن 

هذا الوع، وتقف ىلع ساكن قبله تطلب كما، التشديد ف احلرف اّلي تقف عليه من 
  .259. املرجع السابق: صـساكن غي منفصل منه
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 فهو: عبارة عن حرفني.
ِِ َن ثه تَ ويَُّه   :ن ذلك شيئان 

 ، فال نرب فيها.ٱۡلَق   ,ٱۡلَج   ,َوتَبَّ املقلقلة املشددة، َو:  احلروُف  -
َوُض عن نربهما بالغنة.َوَل ِكنَّ  ,َعمَّ  ,َجآنِّٞ  املشددتان، َو: وامليمُ  الونُ  -  ، وُيع 
َما ءِ وَ َو:  ,(2)عند الوقف َع الهمز المَّبوق حبرف ِدٍِّ أو لي -2 ءَ  ,ٱلََّّ هي   ,وَِجا
و ءُ  ,ءٍ ََشۡ  وۡءِ   ,ٱلَّ   .ٱلََّّ

الفِم  ِم تضييِع اهلمزِة بعد  انشغا،، ه: احلرُص ىلع عدف هذه الالة َبِ ة انلَّ وعلَّ 
 بإخراِج حرِف املد.

آلِِّيَ َو: , ند انلطق بالرف المشدد المَّبوق حبرف ِدع -3 َٰٓفَّ  ِ وَ  ,ٱلضَّ  ,ٱلصَّ
 ِ َوا بِّ  .يَُشا قِِّ  ,َحا دَّ  ,ٱلَّ
ه: احلرص ىلع عدم ضياع احلرف املشدد بعد انشغا،  ,َب ف هذه الالةة انلَّ لَّ وعِ 

: مشدٌد، الفم بإخراج حرف املد، وحىت يشعر السامع أن احلرف اّلي بعد حرف املد
 فهو: عبارة عن حرفني.

ف الوصل والوقف، وكذلك ف حروف القلقلة املشددة; إذا كن  -هنا-رب وُيؤَت  بالَ 
 قبلها مد الزم.

ِِ خل  للتَّ  (1)ثنيةعند اقو  ألف ا َّ  -4  ,إذا ا بس بالمفرد ,اكنين ا قاء الََّّ ص 
َجَرةَ  ذَاقَاَو:   .ٱۡلَاَب  تَبََقاٱاۡ وَ  ,ٱۡلَۡمدُ َوقَاََّل  ,ٱلشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساكن من حروف املد  واللني  -أي: اهلمزة-فإن كن  قبلها : الرعيةف  قا، مك ( 1)
صعب اللفظ بها ف الوقف أشَد مما قبله ]وهو: اهلمز املتطرف املوقوف عليه املسبوق ِبرف 

 متحرك، َو: 
َ
 اۡ أ

َ
لَب باللفظ، َو: َوأ آءُ [; فيجب أن تظهرها بالوقف وت ت ط  َّ ، ٱلَّسَّ

آءُ و َّ  .151صـ .،... ءُ ُاو  ، وٱلَضَّ
ا: وصاحلوا.َوَص لُِح ٱلُۡمۡؤِِنِيَ  ، َو:أو واو اجلماعة (2) ل ه   411: الجويد املصور; ىلع  أَن أص 

 بتْصف.



         النبر ومواضُعه   

 

215 

 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

حا، الوصل فقط قبل ألف االثنني; ليشعر السامع بألف  -هنا-رب وُيؤَت بالَ 
 االثنني اليت سقطت بسبب القاء الساكنني.

ه: أنه إذا لم يُؤ ت  بالرب ظن السامع أنها مفردة،  ,َب ف هذه الالةة انلَّ وعلَّ 
َجَرةَ  ذَاَق  وليست مثناة فتصي كأنها:  .ٱلَاَب  َوٱاتَبَقَ  ,ٱَلمدُ  َوقَاَل  ,ٱلشَّ

َعَوافإن لم يصل اللبس باملفرد فال نرب فيه، َو:  َ  دَّ  ٱۡدُخََل َوقِيَل  ،َربَُّهَما ٱْللَّ
 .ٱنلَّارَ 

ابَ   َو: ,دتيطق بالواو أو اِلاء المشدَّ عند انل   -5 ه  ,انَّبِيِّٗ  ,اتَوَّ ه  َعَصوا ََكنُوا  ,َعُدوِّٞ  ,وَّ
 .نلَِّب  ٱ

 ف الوصل والوقف. -هنا-وُيؤ َت  بالرب 
، ه: احلرص ىلع عدم الباس الواو وايلاء املشددتني َب ف هذه الالةة انلَّ لَّ وعِ 

 .(2)بالواو وايلاء املديَتني


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، فقا،:حفظهم اهلل اننا الفضالءوقد نظم هذه املواضع أحُد إخو (1)
ُ وَ  َََََشََََ ُ  : ِف انلََََََّبه َِ ٍد   ا قُلهقََََََِل دَّ
 

َََوَ   َ َََنه يَ  مه ل َََا وَ نُ  ُك َََََل ِِ ونً َََا نُقِ  يًم
َََََ  ُ يِف وَ   َََََهَ ٍد وَ دَّ َش َََََده مه َِ ََََََر  ه  ٍز إِث

 
هََََوَ   ََََاَو وَ وَ ال ََََا َكَ ذَ اَء إِ اِلَ ََََده نَ  ا ََِش

ُِ يِف وَ    ََََ ََََذِ نًّ َث ِِ فَ  ُح ََََ ه    هُ نه
َ
ََََفه األ  لِ

 
ُ انلَََّ يََهِ وُن فِ ُكََيَ   ِ َبه لََِفه ره َفََله  ل

ُ
 ِق أ
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(للشهرزوري)طريق المصباح  طريق الشاطبية كمات اخلَلف
(1) 

 (4) توسط (5) فويق الوسط (4) توسط ملتصلاملد ا
 (2) قْص (5) فويق الوسط( 4) توسط املد املنفصل

  (3)كبيالَ 

 
ال تكبي حلفص من هذه 

 الطريق
والكبي  -وجهان: ال تكبي

 (4)لواخر سور اْلتم
ه  َطٗة ۡ (2) بَصۜۡ

,  َُ ُ  بالصاد بالسني (1)َويَۡبصۜۡ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفع اإللغاز ن الكتب الافعة اليت جعت طرق حفص  وبيَنت ضوابط طرقِه مدولة كتاب: ومِ  *
أحسن ابليان رشح طرق الطيبة حلمد اهلل الصفيت، و عن طرق حفص بن سليمان الباز

 لوفيق إبراهيم ضمره. لرواية حفص بن سليمان
 املصباحن الويل، عن الفيل، عن عمرو، عن حفص، من كتاب وه طريق احلمايم، ع (2)

 للشهرزوري.
أخذ ، 239ت  هو أبو جعفر ابلغدادي أمحد بن حممد بن محيد املشهور بالفيل لعظم خلقه الفيل:و

 .125 ت عن عصم، 131ت  عن حفص، 221ت  عن عمرو بن الصّباح
َتي أمحد بن أخذ عن أِب بكر الويل ابلخ ،415و أبو احلسن يلع بن أمحد بن عمر ت : هاحلّمايمّ 

 .عن حفص عن عصم ،عن عمرو بن الصباح ،عن الفيل ،355 عبدالرمحن بن الفضل ت
ذ عن أمحد بن أخ ،363جل و خاّن يلع بن حممد بن صالح ت : هو أبو احلسن النصاري ااهلاشم

 .عن حفص عن عصم ،219عن عبيد بن الصّباح ت  ،315سهل الشنان ت 
 بن فتحان الشهرزوري أبو الكرم املبارك بن احلسن بن أمحد بن يلع اإلمامتاب املصباح: تأيلف ك

 .551ابلغدادي ت 
هو قولك: اهلل أكرب، وحمله قبل البسملة حا، ابلدء بالسورة أو وصلها بما بعدها،  ا َّكبري( 3)

تليها، وال يوز وصله ويوز الوقف عليه، وكذا وصله بالبسملة مع وصلها بأو، السورة اليت 
بآخر السورة مع الوقف عليه إاَل مع سور اْلتم.

 ن آخر سورة الضىح إىل آخر القرآن.سور اْلتم: مِ  (4)
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 تقرأ بالسني فقط والسني  صادبالوجهان:  لُۡمصَۜۡيِطُرونَ ٱ
َكَرۡينِ  ُ ,َءآلَٰٔۡـنَ ,َءا َّلَّ  اإلبدا، التسهيل اإلبدا، وجهان:  َءا ْللَّ

َ۬منَّا
ۡ
 اإلشمام (3)واإلشمام  الروموجهان:  ََّل تَأ

ق  , ك هيع ص     (6الطو، )وجهان:  ع َّ 
 (4وتوسط العني)

 (4بالوسط)

 إثبات ايلاء وجهان:  وقًفا, ۦَ َفَما  َءاتَى نِ 
 وحذفها

 ِبذف ايلاء

 فتح الضاد وجهان:  َضۡعٗفا, َضۡعف  
 وضمها

 بفتح الضاد

 إثبات اللف وجهان:  وقًفا َاَل َََِّله 
 وحذفها

 ِبذف اللف

 بالفخيم الفخيم  قيقالََت وجهان:  وصال   فِۡرق  


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ۡ  قِ لۡ خۡلَ ٱ ِف  َوَزاَدُكمۡ ن قوهل: مِ  العرافسورة  (1) ه بَصۜۡ  .٦٩ َطٗة
 وه املقيدة بالواو.ابلقرة سورة  (2)

ُر من: ( 3) ا، بل املطلوب ضم الشفتني بُ حا، نطق اإلشمام ُي ذ  ِمّ الشفتني وإرجاعهما سيع  عيد ض 
هما حىت ابلدء بنطق الون من  نهاية الغنة. املدغمة، ويستِمرن ض 

 وُيذر ف وجه الَروم من: اإلتيان ِبركة  كملة.
ال وذكرنا ف هذا املبحث ما يب مراعتُه مما حصل فيه خالٌف بني الطريقني، وما سوى ما ُذكر ف

يِطرخالف فيه بني الطريقني، كمواضع السكت، والصاد ف   لك.، وَو ذبُِمص 
َُّن القراءة بقَص المنفصل ريِ اس ف ال َّ انلَّ  ف إِاِةِ  -همع مراعة ضوابطِ - وَيحه ; لَن هااويح َو

ا ىلع  ا من املأمومنيفيه تفيف  ن أيض   -... وّك حرف حبَّنة-كمّية القراءة ف  الزيادة، وُيمك 
ا من ُمراعة الوقف  ن أيض   واهلل أعلم. ،; لسهولة الوصل وقِلَة انقطاع الفسواالبتداءوُيمك 
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 :املفيدف منظومته  969ت ييبقا، اإلمام أمحد الط
َََََا َََََُموٍم فَلََََََنه يَتِمَّ  َوُّك  َ ضه

 
ا  َََََمَّ ِ َض ََََََفَتيه َََََمِِّ الشَّ  بَِض

 إَِّلَّ
َِفََََاٍض لِلهَفََََمِ   َِفََََاٍض بِانه  َوُذو انه

 
َََمِ   َه َََالهَفتهِح افه ِ َََوُح ب ُت َمفه

ه َََتِم  َوال  يَ
َََُُروُف  إِذِ   َكَََهه  تَُكَََنه  إِنه  اله  ُ َرَّ

 
ُكَها  َ ََََشه ََََرجُ  يَ َََلِ  َُمه صه

َ
َََهه  أ َرَك َ  اله

يه  
َ
ََرجُ  أ ََواوِ  َُمَه

َه ََرجُ  ال لََِفه  َوَُمَه
َ
 األ

 
ََََاءُ   ِي َُمهرَِجَهَََا ِف  َواِله  ُعَََرِفه  اَّلَّ

َََإِنه   َََرَ  فَ َََارِئَ  تَ َََنه  الهَق َََا لَ  َتنهَطبَِق
 

ََََفاُههُ   َََمِِّ  ِش َََنه  بِالضَّ َََا ُك َِق  ُ َقِّ
َََهُ   نََّ

َ
ََََتقِص   بِأ نَه ََََا ُِ ا َِ  َضََََمَّ
 

ََََُب   هَواِج ََََقُ  َوال ََََِهِ  انل طه ََََاُِ  ب  َتمَّ
َََذااَ   ََتهٍح  ُذو َك ٍ  َوُذو َف ََََّسه ََبه  َك  ََيِ

 
َََهُ  ِِنهُهَمَََا ُكٍِّ  إِتهَمَََامُ    تُِصَََبه  افهَهمه

   :ثمَّ قال 
َنا ِ َََكِّ َََا ُا َََُكوَن فِيهَم َََِق الَّ  ِ  وََحقِّ

 
ُه َكََ  ِكه نهَعمهََ  ) :َوََّل ُكُرِّ

َ
َِدنَا) (أ   (اهه

هَمغهُضََوِب ) :َوَهَكَََذا  َََع  (ال   (لهَنََاَظلَ )َِ
 

ََََََوِه  ََََََا ,َوَ ه ِهَرنَّ ظه
َ
َم أ َََََََلَّ  َوال
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راء ف اليار املْصية  ال ُمت ويل  حممد بن أمحد الشهي بقا، العالمة  شيخ القن
 ف هذه املسألةِ  1313ت

 
أ نش 

 
نه أ  :(2)سؤاال  وأجاب  ع 

َََتِعهََلءِ  َََرهَف اَِّلاه َََأنَّ َح َََوا ب  نَص 
 

ََََا  َِ ََََُدوِن  ِ ََََم  ب َفخَّ ََََتِثهَناءِ  ُِ  ااه
 
 
 

نَا َ هوَ   (َيتَِّخَذه ) ,(ٍََِلِّ ) :لَِكنه وََجده
 

َََذه   ِخ
ُ
َََده أ َََا قَ َََا َعلَيهَن َََا فِيهَم ًق  ُ َرقَّ

لَةِ  
َ
ََََأ هَمَّه ََََا َجَََََواُب َهََََِذهِ ال  َفَم

 
َََََالَِّّت   ِ َََََُحوهُ ب ََََََدُكُم َفُتوِض  ِعنه

ََََمُ   ًَّل إَِِلهُك وه
َ
ََََََلُم أ َََََد  الََّّ  ُيهه

 
َََََنهظَ   ا ُي َواُب ُدرًّ َ َََََاله َََََُد فَ  مُ َوَبعه

ََا  لًَق طه ُِ ََمه  ََتِعهََلءِ فَِخِّ ََُروُف اَِّلاه  ُح
 

ََل   َبًقََا :َوقِيَه طه ُِ ِِنهَهََا  ََا ََكَن  َِ  بَََله 
ََََا  َََََد الهُعلََم َََََواُب ِعنه ُل الصَّ وَّ

َ  َواأله
 

ََََا  ََََاُق ََكَن أفهَخَم َب طه ِ
ََََِن اْله  َولَِك

َمَََاُت َعَََنهُهمه آتَِيَََهه    ُثَََمَّ الُمَفخَّ
 

ََََََهه    ََعَ َ َراتٍََََََِب ثَََََََََلٍث َوهَِي
فه   ََاَِ ََُموُ َها ,ُتوُحَه ََورَُها ,َ ضه َُّ كه َِ 

 
َََََُه َاَََََاكُِنهَ   َََََا َقبهلَ َِ  اَوتََََََابِع  

ََِِنه َحَرَكَََ  ََِِنه َقبهلََِهِ  َت 
َ
 هه َفَمََا أ

 
 َََ َرَك َ ََََك اله َََََكً بِتِله َََُه ُ شه  هه فَافهرِضه

َََ ه    وخَََاُء إخَََََراٍج بتفخَََيٍم أتَ
 

َمََ ه   ِ ََِل راٍء بعَََدها إذه فُخِّ جه
َ
 ََِِنه أ

َََل   ُتوحُ  :َوقِي فه َِ ََله  ََفه بَ لِ
َ
َََع األ َِ ََا   َه

 
 

َََفه   لِ
َ
َََنه ُدوِن أ ِِ َََوُح  ُت هَمفه ََََدهُ ال  َوَبعه

 
 
 

َََُموُ َها ََََُّورَُها ,َاَََاكُِنَها ,َ ضه كه َِ 
 

رُ   ََََاَا ذِكه تَ
َ
ََََس  أ ََََِذهِ ََخه ََََاَفَه  ه

َِله   َََنه َِ دهَن 
َ
َََأ ِ َََنه ب َ ِإَونه تَُك َََيهه  َف

 
 
 

ََََتفِلَهه   هُمَّه ََََِِن ال ًعَََا   فَِخيهَمَََة  َقطه
 
 
 
 

َهَََََا  َرقِيهَقَََََهه  فََََََََل ُيَقَََََاُل إنَّ
 

َََََهه   ََََََك ِهَ اَلقِيهَق َها تِله ِ  َكِضَََََدِّ
لِِهمه   َََوه ََََِكً لَِق تَشه َََََل تَُكَََنه ُ َّه  فَ

 
 فَِخيهَمًَََََة ِف ُكِِّ َحَََََاٍل إذه ُعلَََََِمه  

َََََا  نِلَ َََََاهِد  لَِقوه َََََاُر َش تَِب  َواَِّلخه
 

تهقَِنَََا  ُِ ًا بَََالهُعلُوِم   فَُكَََنه بَِصَََريه
َََََتمُ    َتََََمَّ اَلََََواُب َشََََافًِيا َوُيخه

 
 َََ َََيهُكمُ بِااه َََا َعلَ َََََلِم دائًِم ِ  ِم الَِّّ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رها صاحُب ( 1) ر بعُضُهم: أَن ابليت العارش 112-111: صـنهاية القو، املفيدذك  وهو: وخاء -، وذك 
ٌم فيها ال منها. واهلل أعلم. -أخراج... ح   ُمق 
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عليه واالبتداء بما بعده; لنه لو وصل بما  الوقُف  مُ زَ له يَ  هو: اّلي زمالوقف الَلَّ 
، اد  م  معن  غي ُمر  و ه 

 
 وقف ابليانوُيعرَبُ عنه بـ بعده ل ل ت ب س  املعن ىلع السامع أو أ

 (.مأفقية هكذا: )وعالمتُه ف املصحف وضع ميم 
 ا أو كفي ا أو حسن ا.والوقف الالزم قد يكون تامً 

مفَصلة مع بيان ِعلَة ك   -(2)املتفق عليها بني املصاحف- وإيلك بيان مواضعه
 :(1)موضع منها

ثََٗل  الوقف ىلع كمة   -1 َ  إِنَّ ن قوهل تعاىل: مِ  َِ ۦ   ََّل  ٱْللَّ ن يََّۡتَۡحِ
َ
ثََٗل  يََۡضَِب  أ  اَِّ  َِ

ا فَوَۡقَها   َفَما َُُعوَضةٗ  َِّ
َ
ِينَ  فَأ ه  ٱَّلَّ نُوا َِ نَّهُ  َفيَۡعلَُمونَ  َءا

َ
بِِّهِۡمه  ِِن ٱۡلَق   أ ا رَّ َِّ

َ
ِينَ  َوأ ه  ٱَّلَّ  َكَفُروا

اذَا   َفيَُقولُونَ  َرادَ  َِ
َ
ُ  أ ثََٗل   بَِه َذا ٱْللَّ ا َكثرِٗيا   بِهِۦ َويَۡهِدي َكثرِٗيا بِهِۦ يُِضل   َِ َِ ِ  يُِضل   َو   هِۦ  ب

 إَِّلَّ
 ، وقف تام; للفصل بني َكم الكفار والكم اهلل تعاىل.[26:ابلقرة] ٢٦ ٱلَۡف َِّقِيَ 

من قو، الكفار، أو  َكثرِٗيا بِهِۦ يُِضل  م الوصل أن قوهل: وهِ يُ  ويلزم الوقف ئلاَل 
 ، فاهلل لم يرضب املثل لإلضال،، إنما هو ابتداء إخبار من اهلل عنهم.للمثلصفة 
ه   الوقف ىلع كمة -2 نُوا َِ ِينَ  ُزيِِّنَ  من قوهل تعاىل: َءا ه  لَِّلَّ ۡنيَا ٱۡلَيَو ةُ  َكَفُروا  ٱل 

ِينَ  ِِنَ  َويَََّۡخُرونَ  ه   ٱَّلَّ نُوا َِ ِينَ  َءا ه  َوٱَّلَّ ُ  ٱلۡقَِي َمةِ   يَۡومَ  فَوَۡقُهمۡ  ٱتََّقۡوا ن يَۡرُزقُ  َوٱْللَّ  بَِغرۡيِ  يََشا ءُ  َِ
الواو لالستئناف، واملعن متصل حو، فوقية  لنَ  ;،  وقف كف  [212:ابلقرة] ِحََّاب  

 اّلين اتقوا ىلع اّلين كفروا بفوزهم باجلنة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة املتداولة، كمصحف املدينة ط ممع امللك فهد، ومصحف الفتح، ط دار الفجر أي املصاحف املطبوع( 1)
بدمشق، ومصحف الزهر الرشيف، ط املطابع الميية، وغيها، ذلك أَن هناك اختالف ا ف وضع 

 ، وقد سبق.اصطالحات الَضبط يرجع إىل ما يَتَجح للجنة املرشفة ىلع طباعة املصحف الرشيف
 . بتْصف.223 - 221: صـيدمشاكة املر( 2)
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ِينَ : جلة   أنَ  الوصُل  م  وهِ  يُ ويلزم الوقف ئلاَل  ه  َوٱَّلَّ َقۡوا  ٱلۡقَِي َمةِ   يَۡومَ  فَوَۡقُهمۡ  ٱتَّ
 ين آمنوا ومن اّلين اتقوا.معطوفة ىلع ما قبلها، فيصي املعن أنهم يسخرون من اّل

لۡنَا ٱلر ُاُل  تِلَۡك من قوهل تعاىل:  َُۡعض   الوقف ىلع كمة  -3  َُۡعض    ََعَ   َُۡعَضُهمۡ  فَضَّ
ِۡنُهم ن ِِّ ه  َكَّمَ  َِّ ُ ، لن جلة: [253:ابلقرة] َدَرَج      َُۡعَضُهمۡ  َوَرَفعَ  ٱْللَّ ِۡنُهم، وقف كف  ن ِِّ َِّ 
ه  َكَّمَ  ُ  صل عن الرسل.ستأنفة، واملعن متَ م ٱْللَّ

ويلزم الوقف ئلال يوهم الوصل أن موىس عليه السالم من ابلعض املفضل  عليه 
 غيه، ال من ابلعض املفضل ىلع غيه بالكيم.

نِيَا ُء  الوقف ىلع كمة  -4 َۡ
َ
ُ  َاِمعَ  لََّقدۡ ن قوهل تعاىل: مِ   أ ِينَ  قَۡوَل  ٱْللَّ ه  ٱَّلَّ  إِنَّ  قَالُو ا

َ ٱ نِيَا ُء   َوَ ۡنُ  فَقرِيٞ  ْللَّ َۡ
َ
ا َانَۡكتُُب  أ ه  َِ ۢنبِيَا ءَ  َوَقۡتلَُهمُ  قَالُوا

َ
ه  َوَنُقوُل  َحقِّ   بَِغرۡيِ  ٱأۡل  َعَذاَب  ذُوقُوا

ا َانَۡكتُُب  جلة: لنَ  ;، وقف تام[131:عمران آ،] ٱۡلَرِيقِ  ه  َِ ن قو، اهلل، وما مِ  قَالُوا
ا ومعن.قبلها من قو، الكفار، والالكم غ  ي متعلق لفظ 

ا َاَنۡكُتُب  :وهم أن جلةويلزم الوقف ئلال يُ  ه  َِ ن قو، ايلهود، وه من اهلل مِ قَالُوا
 رًدا وردع  هلم ىلع قولهم الشنعاء، بأن اهلل قد كتبها عليهم، وسيجازيهم بها يوم القيامة.

ُ  الوقف ىلع لفظ اجلاللة  -5  إَِن ٗثا إَِّلَّ   ُدونِهِۦ   ِِن ُعونَ يَدۡ  إِنمن قوهل تعاىل:  ٱْللَّ
رِيٗدا َشيَۡط ٗنا إَِّلَّ  يَۡدُعونَ  ِإَون ُ   لََّعنَهُ  ١١٧ َِّ َِذنَّ  َوقَاَل  ٱْللَّ َتَّ

َ
ۡفُروٗضا نَِصيٗبا ِعبَادِاَ  ِِنۡ  أَل َِّ 

 .[113-115:النساء]
; َِذنَّ  َوقَاَل جلة:  لنَ  وقف كف  َتَّ

َ
 لشيطان.  مستأنفة، واملعن متصل مع ا أَل

َِذنَّ  َوقَاَل ويلزم الوقف ئلال يوهم الوصل أن جلة:  َتَّ
َ
ن مقو، مِ  ِعبَادِاَ  ِِنۡ  أَل

 ن قو، الشيطان لعنه اهلل.اهلل، وليس كذلك إنما ه مِ 
ُۡنُ  ِعيَس  ٱلَۡمَِّيحُ  إِنََّما ن قوهل تعاىل:مِ  َوَلٞ  الوقف ىلع كمة:  -6  رَُاوُل  َ ۡريَمَ  ٱ
 ِ ِ  ٱْللَّ ۥ  َوَك لَۡقى َها   َمتُُه

َ
ِۡنُهه  َوُروحٞ  َ ۡريَمَ  إََِل   أ ه   َ َف  ِِّ ِِنُوا ِ  ا ه  َوََّل  َورُُالِهۦِه  بِٱْللَّ ه  ثََل ثَة    َتُقولُوا ا ٱنتَُهوا  َخرۡيٗ

ُ  إِنََّما لَُّكۡم   ۥ   َو ِحٞده  إَِل هٞ  ٱْللَّ ن ُابَۡح نَُه
َ
ُۥ َوَلٞ   َلُۥ يَُكونَ  أ ا لَّ َم َو تِ  ِف  َِ ا ٱلََّّ َِ ۡرِض   ِف  َو

َ
 ٱأۡل

ِ  َوَكَ     . [151:النساء] َوكِيَٗل  بِٱْللَّ
ُۥوقف تام; لَن جلة:  ا لَّ َم َو تِ  ِف  َِ ا ٱلََّّ َِ ۡرِض   ِف  َو

َ
تأن فة، فاللفظ غي  ٱأۡل ُمس 
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. ، واملعن غي متصل   متصل; الختالف السلوبني خرب ا وإنشاء 
 موصوف بأنَه يملك السماوات والرض. َلٞ  وَ ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم أَن املنَف 

ه  الوقف ىلع كمة:  -5 نَُّكمۡ  َوََّل من قوهل تعاىل:  َتۡعتَُدوا َِ ن قَۡومٍ  انُ   َ َشَن  ََيۡرِ
َ
 أ

وُكمۡ  ن ٱۡلََرامِ  ٱلَۡمَِّۡجدِ  َعنِ  َصد 
َ
ه   أ ه  َتۡعتَُدوا ِ  ََعَ  َوَتَعاَونُوا ه  ٱلَِۡبِّ ه  َوََّل  َوٱ َّۡقَو   ثۡمِ  ََعَ  َتَعاَونُوا  ٱْۡلِ

ه  َوٱلُۡعۡدَو ِن   ه  َوٱتَُّقوا َ َ  إِنَّ  ٱْللَّ  . [2:املائدة] ٱلۡعَِقابِ  َشِديدُ  ٱْللَّ
; لَن جلة ه  :وقف كف  ِ  ََعَ  َوَتَعاَونُوا َِبِّ

ه  ٱلۡ ت ه دُف بالِه  َوٱ َّۡقَو   مستأنفة، والُمس 
نَُّكمۡ  َوََّل ف  َِ ه و ََيۡرِ  فئة واحدة. َوَتَعاَونُوا

ه ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن  نمعطوف ا ىلع:  َوَتَعاَونُوا
َ
ه   أ َتۡعتَُدوا

فيتناقض املعن، يلصبح: ال يملنكم ُبغ ُض قريش  لنَهم صدوكم عن املسجد 
 احلرام ىلع العدوان والعاون ىلع الرب والقوى.

ۡوِِلَا َء  الوقف ىلع كمة:  -3
َ
َها۞من قوهل تعاىل:   أ ي 

َ
ِينَ  َيَٰٓأ ه  ٱَّلَّ نُوا َِ ه  ََّل  َءا  َتتَِّخُذوا

ۡوِِلَا َء   َوٱنلََّص َر َٰٓ  ٱِۡلَُهودَ 
َ
ۡوِِلَا ءُ  َُۡعُضُهمۡ  أ

َ
ن َُۡعض    أ َِ َُّهم َو ِنُكمۡ  َيتََول َ  إِنَّ  ِِۡنُهۡم   فَإِنَُّهۥ ِِّ  ََّل  ٱْللَّ

 . [51:املائدة] ٱلظَّ لِِميَ  ٱلَۡقۡومَ  َيۡهِدي
; لَن ج ۡوِِلَا ءُ  َُۡعُضُهمۡ  :لةوقف كف 

َ
مستأنفة، واملعن متصٌل، وه تعود  َُۡعض    أ
 ملن سبق ذكرهم من ايلهود والصارى.

ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن سبب الِه عن اتاذهم أويلاء هو أَن بعضهم 
 أويلاء بعض، فإذا انتىف هذا الوصف جاز اتاذهم أويلاء، وهو حماٌ،.

ه  ىلع كمة:  الوقف -9 ِ  يَدُ  ٱِۡلَُهودُ  َوقَالَ ِ من قوهل تعاىل:   قَالُوا ۡغلُولَة    ٱْللَّ  َُلَّۡ   َِ
يِۡديهِمۡ 

َ
ه  أ ه   بَِما َولُعِنُوا بَُّۡوَطتَانِ  يََداهُ  بَۡل  قَالُوا  . [64:املائدة] يََشا ُء   َكيَۡف  يُنفِقُ  َِ

بَُّۡوَطتَانِ  يََداهُ  بَۡل  :وقف حسٌن; لَن جلة ا، واملعن متصٌل فهو ردر  َِ متعلقة لفظ 
 ىلع مقولة ايلهود الكراء.

بَُّۡوَطتَانِ  يََداهُ  بَۡل ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن قوهل:  من مقو، ايلهود،  َِ
 قولهم الكراء.موإنما هو من قو، اهلل تعاىل إنكار ا عن 

ِينَ  َكَفرَ  َقدۡ لَّ من قوهل تعاىل:  ثََل ثَة   الوقف ىلع كمة:  -11 ه  ٱَّلَّ َ  إِنَّ  قَالُو ا  ثَالُِث  ٱْللَّ
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ا ثََل ثَة    َِ ه  لَّمۡ  ِإَون َو ِحٞد   إَِل هٞ  إَِّلَّ   إَِل هٍ  ِِنۡ  َو ا يَنتَُهوا نَّ  َيُقولُونَ  َعمَّ ِينَ  َِلََمََّّ ه  ٱَّلَّ  ِِۡنُهمۡ  َكَفُروا
ِِلم   َعَذاب  
َ
 . [53:املائدة] أ

; لَن جلة ا :وقف كف  َِ مستأنفة، واملعن متصل، فِه  َو ِحٞد   إَِل هٞ  إَِّلَّ   إَِل هٍ  نۡ ِِ  َو
 رٌد من اهلل ىلع من سبق ذكرهم من الصارى.

اويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن قوهل:  َِ من قو،  َو ِحٞد   إَِل هٞ  إَِّلَّ   إَِل هٍ  ِِنۡ  َو
 الصارى، وه من َكم اهلل تعاىل رًدا عليهم.

ُۡنَا َءُهُم  ىلع كمة: الوقف  -11
َ
ِينَ من قوهل تعاىل:  أ  َيۡعرِفُونَُهۥ ٱلِۡكَت َب  َءاَتۡيَن ُهمُ  ٱَّلَّ

ُۡنَا َءُهُم   َيۡعرِفُونَ  َكَما
َ
ِينَ  أ ه  ٱَّلَّ و ا نُفََُّهمۡ  َخَِّسُ

َ
ِِنُونَ  ََّل  َفُهمۡ  أ  . [21:النعام] يُۡؤ

ِينَ  :وقف تاٌم; لَن جلة ه  ٱَّلَّ و ا نُفََُّهمۡ  َخَِّسُ
َ
ِِنُونَ  ََّل  َفُهمۡ  أ مستأنفة، وال عالقة  يُۡؤ

ا.  هلا بما قبلها معن ولفظ 
ُۡنَا َءُهُم  ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم وصف 

َ
ِينَ بـ أ ه  ٱَّلَّ و ا نُفََُّهمۡ  َخَِّسُ

َ
 ََّل  َفُهمۡ  أ

ِِنُونَ   ، فكأَن معرفتهم مقتْصة ىلع أبنائهم اْلاسين.يُۡؤ
ِ   الوقف ىلع لفظ اجلاللة:  -12 ه  َءايَةٞ  َجا َءۡتُهمۡ  ِإَوذَان قوهل تعاىل: مِ   ٱْللَّ  لَن قَالُوا
ِِنَ  ا   ِِۡثَل  نُۡؤَت   َحّتَّ   ن ۡؤ وِتَ  َِ

ُ
ِ   رُُاُل  أ ُ  ٱْللَّ ۡعلَمُ  ٱْللَّ

َ
ۥ   ََيَۡعُل  َحيُۡث  أ ِينَ  َايُِصيُب  رَِااَ َُه  ٱَّلَّ

ه  ۡجَرُ وا
َ
ِ  ِعندَ  َصَغار   أ ه َكَ  بَِما َشِديُد   وََعَذابٞ  ٱْللَّ  .[124:النعام] َيۡمُكُرونَ  نُوا

ُ  :وقف تاٌم; لَن جلة ۡعلَمُ  ٱْللَّ
َ
ۥ   ََيَۡعُل  َحيُۡث  أ مستأنفة، من قو، اهلل، وما  رَِااَ َُه

 قبله من قو، الكفار.
ُ ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن قوهل:  ۡعلَمُ  ٱْللَّ

َ
ۥ   ََيَۡعُل  َحيُۡث  أ  ر.من قو، الكفا رَِااَ َُه

ِِنَ  لَنأنه استئناف من اهلل لإلنكار عليهم; لقوهلم:  :والصواب  نُۡؤَت   َحّتَّ   ن ۡؤ
ا   ِِۡثَل  وِتَ  َِ

ُ
ِ   رُُاُل  أ  فاهلل سبحانه وحده أعلم بمن يصلح للرسالة والبليغ. ٱْللَّ
َذَ  من قوهل تعاىل: َابِيًَل  الوقف ىلع كمة:  -13  ِِنۡ  ِدهِۦَُعۡ  ِِن   ُ وَس   قَۡومُ  َوٱَتَّ
ُۥ َجََّٗدا ِعۡجَٗل  ُحلِيِِّهِمۡ  لَمۡ  ُخَوار    لَّ

َ
ه  أ نَُّهۥ يََرۡوا

َ
َُذوهُ  َابِيًَل   َيۡهِديِهمۡ  َوََّل  يَُكلُِِّمُهمۡ  ََّل  أ ه  ٱَتَّ  َوَكنُوا

 . [143:العراف] َظ لِِميَ 
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; لَن جلة َُذوهُ  :وقف كف  ه  ٱَتَّ ل بشأن من مستأنفة، واملعن متص َظ لِِميَ  َوَكنُوا
 سبق ذكرهم ف نفس الية، وهم اّلين اتذوا العجل.

َُذوهُ ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن جلة:  ه  ٱَتَّ  .َابِيًَل  صفة لـ  َظ لِِميَ  َوَكنُوا
ِ  إِنَّ  قَۡولُُهۡم   َيُۡزنكَ  َوََّل من قوهل تعاىل:  قَۡولُُهۡم  الوقف ىلع كمة:  -14  ٱلۡعِزَّةَ ْلِلَّ

ِميعُ   . [65:يونس] الَۡعلِيمُ  مَجِيًعا  ُهَو ٱلََّّ
ِ مَجِيًعا    إِنَّ  :وقف تاٌم; لَن جلة . ٱلۡعِزَّةَ ْلِلَّ ا ومعن   مستأنفة، ال عالقة هلا بما قبلها لفظ 

ِ مَجِيًعا    إِنَّ ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن قوهل:   من قو، ايلهود. ٱلۡعِزَّةَ ْلِلَّ
ۡوِِلَا َء  الوقف ىلع كمة:  -15

َ
َلَٰٓئِكَ من قوهل تعاىل: أ وه

ُ
ه  لَمۡ  أ ۡعِجزِينَ  يَُكونُوا  ِف  ُِ

ۡرِض 
َ
ا ٱأۡل َِ ِن لَُهم ََكنَ  َو ِ  ُدونِ  ِِّ ۡوِِلَا َء   ِِنۡ  ٱْللَّ

َ
ا ٱلَۡعَذاُب   لَُهمُ  يَُض َعُف  أ ه  َِ ۡمعَ  يََّۡتَِطيُعونَ  ََكنُوا  ٱلََّّ

ا َِ ه  َو ونَ  ََكنُوا  . [21:هود] ُيبَِۡصُ
; لَن جلة مستأنفة، واملعن متصٌل فهو بشأِن  ٱلَۡعَذاُب   لَُهمُ  يَُض َعُف  :وقف كف 

 من سبق ذكرهم من املرشكني.
وصف الويلاء  ٱلَۡعَذاُب   لَُهمُ  يَُض َعُف ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن قوهل: 

 دون اهلل أويلاء مضاعٌف هلم العذاب.بمضاعفة العذاب هلم، فيصي: أنهم ما كن هلم من 
ا.  واملراد نف الويلاء مطلق 

ن َرب ُكمۡ  َعَس  من قوهل تعاىل:  ُعۡدنَا  الوقف ىلع كمة:  -16
َ
 ِإَونۡ  يَرَۡحَُكۡم   أ

 . [3:اإلساء] َحِصرًيا لِلَۡك فِرِينَ  َجَهنَّمَ  ُعۡدنَا  وََجَعلۡنَا ُعدت مۡ 
; لَن جلة مستأنفة، واملعن متصٌل  َحِصرًيا لِلَۡك فِرِينَ  َجَهنَّمَ  َجَعلۡنَاوَ  :وقف كف 

 بشأن من سبق ذكرهم من الاكفرين.
 َحِصرًيا لِلَۡك فِرِينَ  َجَهنَّمَ  وََجَعلۡنَاويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن قوهل: 

يصي أن جعل جهنم ، فُعدت مۡ  ِإَونۡ داخال  تت الرشط  ُعۡدنَا  معطوف ا ىلع قوهل: 
حصي ا متوقف ىلع عودة بين إسائيل للفساد، وليس كذلك، فاهلل جعلها للاكفرين 

ا سواء عد بنو إسائيل للفساد أو لم يعودوا.  مطلق 
عَ  تَۡدعُ  َوََّل من قوهل تعاىل:  َءاَخَر  الوقف ىلع كمة:  -15 َِ  ِ  إَِل هَ  ََّل   َءاَخَر   إَِل ًها ٱْللَّ
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ءٍ  ُك   ُهَو   إَِّلَّ  ۥ   إَِّلَّ  َهالِك   ََشۡ  . [33:القصص] تُرَۡجُعونَ  ِإَوَِلۡهِ  ٱۡلُۡكمُ  َلُ  وَۡجَهُه
; لَن جلة:   مستأنفة، واملعن متصٌل بشأن وحدانية اهلل. ُهَو   إَِّلَّ  إَِل هَ  ََّل  وقف كف 

اهلل موصوف ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن اَلِه ُمنصبر ىلع اِدّعء هلإ غي 
ا، وليس بمقيد، ُهَو   إَِّلَّ  إَِل هَ  ََّل  بأنَه  ، وليس كذلك، فاَلِه عن دعء غي اهلل مطلق 

 مستأنفة، تُبني  تفَرد اهلل بالعبادة، فال معبود ِبق إال هو. ُهَو   إَِّلَّ  إَِل هَ  ََّل  وجلة: 
نَ   َ ۞َف من قوهل تعاىل:  لُوٞ   الوقف ىلع كمة:  -13 َِ  إََِل   ُ َهاِجر   إِنِِّ  َوقَاَل  لُوٞ    َلُۥ ا
   ِ  . [26:العنكبوت] ٱۡلَِكيمُ  ٱلَۡعزِيزُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َربِّ

; لَن جلة ِ    إََِل   ُ َهاِجر   إِنِِّ  َوقَاَل  :وقف كف  مستأنفة، واملعن متصٌل عن   َربِّ
نَ   َ ۞َف ف:  هلوقد سبق ذكره ف الضمي  إبراهيم  َِ نَ   َ َف ، أي: لُوٞ    ۥَلُ  ا َِ  ا

ِ    إََِل   ُ َهاِجر   إِنِِّ  :إبراهيم َوقَاَل ، لُوٞ   إلبراهيم   . َربِّ
ِ    إََِل   ُ َهاِجر   إِنِِّ ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن قوهل:  ،  من قو، لوط  َربِّ

 . وليس كذلك فهو من قو، إبراهيم
ا َنۡعلَمُ  إِنَّا قَۡولُُهۡم   َيُۡزنَك  فَََل من قوهل تعاىل:  لُُهۡم  قَوۡ الوقف ىلع كمة:  -19 َِ 
ونَ  ا يَُِّس  َِ  . [56:يس] ُيۡعلِنُونَ  َو

ا َنۡعلَمُ  إِنَّاوقف تاٌم; لنَه نهاية الالكم عن الكفار ثَم ابتداء جلة مستأنفة:  َِ 
ونَ  ا يَُِّس  َِ  ن قو، اهلل.مِ  ُيۡعلِنُونَ  َو

ا َنۡعلَمُ  إِنَّائلاَل يُوهم الوصل أَن قوهل:  ويلزم الوقف ونَ  َِ ا يَُِّس  َِ من  ُيۡعلِنُونَ  َو
 مقو، الكفار، والصواب أنها من قو، اهلل.

اعِ  يَۡدعُ  يَۡومَ  َعۡنُهۡم   َفتََولَّ من قوهل تعاىل:  َعۡنُهۡم  الوقف ىلع كمة:  -21  إََِل   ٱلَّ
ء   ًعا ٦ ن ُكرٍ  ََشۡ بَۡص   ُخشَّ

َ
ۡجَداثِ  ِِنَ  َيۡرُُجونَ  رُُهمۡ أ

َ
نَُّهمۡ  ٱأۡل

َ
نتَِشٞ  َجَرادٞ  َكأ  . [5-6:القمر] ِ 

اعِ  يَۡدعُ  يَۡومَ  :وقف تاٌم; لَن جلة مستأنفة، والقدير: خيرجون من الحداث  ٱلَّ
 يوم يدع الاع.

 يَوۡمَ مة: ويلزم الوقف ئلاَل يُوهم الوصل أَن المر بالويل عنهم خُمتصن بيوم القيا
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اعِ  يَۡدعُ  اعِ  يَۡدعُ  يَۡومَ  فتصي  ٱلَّ ، وليس كذلك، فِه ظرٌف للفعل  ٱلَّ ظرف ا للتويل 
ۡجَداثِ  ِِنَ  َيۡرُُجونَ املتأخر بعد هذه الية ف قوهل: 

َ
 .ٱأۡل
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  ل ن قوهل تعاىل: ، مِ َء۬اۡعَجِمِّٞ ف لفظ: -للفبينها وبني ا-حفٌص اهلمزة اثلانية َاهَّ
ا قُۡرَءانًا َجَعلَۡن هُ  َولَوۡ  ۡعَجِميِّٗ

َ
ه  أ لَۡ   لَۡوََّل  لََّقالُوا ِ ۥ ه  فُصِّ ٞ   َء۬اۡعَجِمِّٞ  َءاَي ُتُه  . [44:فصلت] وََعَرِبِّ

 ال َِ
َ
 ۞َوقَاَل من قوهل تعاىل:  َُمٜۡرى َهاف لفظ: -إمالة  كربى-الراء  واللف  أ

ه  ِ  ِمۡسِب فِيَها ٱۡرَكبُوا ِ  إِنَّ  َوُ رَۡاى َها    َُمٜۡرى َها ٱْللَّ  [.41:هود] رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  َربِّ
   َوه:، مواضع أربعة ف اك 

ِ  ٱۡلَۡمدُ  من قوهل تعاىل:  ِعوََجاۜۡ ىلع لفظ:  اورة الكهف -1 ِي   ْلِلَّ نَزَل  ٱَّلَّ
َ
 ََعَ   أ

 ِ ُ  ََيَۡعل َولَمۡ  ٱلِۡكَت َب  َعۡبِده  .َقيِِّما ١ ِعوََجاۜۡ  ۥلَّ
ۡرقَِدنَاۜۡۢ ىلع لفظ:  اورة يس -2 ه  من قوهل تعاىل:  َِّ ن   َي َويۡلَنَا قَالُوا  ِِن ََُعثَنَا َِ

ۡرقَِدنَاۜۡۢ  ا َه َذا َِّ  .٥٢ٱلُۡمرَۡالُونَ  َوَصَدَق  ٱلرَّۡحَم نُ  وََعدَ  َِ
نۜۡۡ ىلع لفظ:  اورة القياِة -3 نۜۡۡ  َوقِيَل  من قوهل تعاىل:  َِ  .٢٧ اق  رَ  َِ
ه  ن قوهل تعاىل:مِ   بَلۜۡۡ ىلع لفظ: اورة المطففي   -4 ا قُلُوبِِهم ََعَ   َرانَ  بَلۜۡۡ  َلَّ َِّ 

ه   .١٤ يَۡكَِّبُونَ  ََكنُوا
 ٱ ١ ال م   عمران:آ،  فاتةف  ال م  :ف لفظ ُ ، ٢ َقي ومُ لۡ ٱ َح  لۡ ٱ ُهوَ  إَِّلَّ  إَِل هَ  ََّل   ْللَّ

 وجهان:  ميمهل ف لفظ ، و-وصال  -يُب فتُح امليم 
ِ المد  بمقدار  -1  . ، وعلَتُه: عدم االعتداد باحلركة العارضةحركت ا ِّ

 .وعلَتُه: االعتداد باحلركة العارضة ,المد  بمقدار حركتي -2
  :َكَريۡنِ  موضعان ف يونس، ،َءآلَٰٔۡـنَ قوهل ُ موضعان ف النعام،  ،َءا َّلَّ ، َءا ْللَّ

 وجهان:فيهَن  هل ،يونس والمل ف
 .-سّت حركت-ع مع املد  املشبَ  اْلبداُل   -1
ّد فيه.والتََّّهيُل  -2 ُق اهلمزة اثلانية بني اهلمزة وبني اللف، وال م   ، وهو: ُنط 

 :َ۬منَّا لفظ
ۡ
ه  من قوهل: تَأ بَانَا قَالُوا

َ
الَكَ  َيَٰٓأ َ۬منَّا ََّل  َِ

ۡ
 ف هل ،[11:يوسف] يُوُاَف  ََعَ   تَأ
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 الون وجهان:
 ، وهو: تبعيُض احلركة. ومرَ وُيطل ق عليه بعضهم: ال، ختَلساَّل -1

. :امُ مَ اْلشه  -2 وت  اكِن احلرِف، بال ص  ي د  إس  من الشفتني ُبع   ض 
  :ن قوهل: مِ  َضۡعٗفا ,َضۡعف  لفظ ُ ِي ۞ٱْللَّ ِن َخلََقُكم ٱَّلَّ  ِِن   َجَعَل  ثُمَّ  َضۡعف   ِِّ

ة   ۡعدِ َُ  ِِن   َجَعَل  ُثمَّ  قُوَّةٗ  َضۡعف   َُۡعدِ   ، هل ف الضاد وجهان:[54:الروم] وََشيۡبَٗة   َضۡعٗفا قُوَّ
 .الضاد تحُ ف   -1
 .هامن ض   -2

  :يَم ِن   َُۡعدَ  ٱلُۡفَُّوُق  ٱِلۡامُ  بِۡئَس من قوهل تعاىل:  ٱِلۡامُ لفظ هل  ،[11:احلجرات] ٱْۡلِ
 وجهان: -اختبار ا-حا، ابلدء بها 

ُق تُ  -1  كسورة. وصل  فالم  م بهمزة مُ ٱلَِّه  :نط 
ُق تُ  -2 ِ  :نط   بالم مكسورة. مُ َّه ل

  :مۡ من قوهل تعاىل:    ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونلفظ
َ
مۡ  َربَِِّك  َخَزا ئِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ

َ
 ٱلُۡمصَۜيِۡطُرونَ  ُهمُ  أ

 ، هل فيها وجهان:[35:الطور]
 .بالصاد -1
 السني.ب -2

اِِلَهۜۡۡ لفظ:  ا   من قوهل تعاىل:  َِ غۡ  َِ
َ
ِ  َن  أ اِِلَهۜۡۡ  َعنِّ  َط نِيَهۡ ُالۡ  َعنِِّ  َهلََك  ٢٨ َِ

اِِلَهۜۡۡ  :عند وصل وجهان هل [،29-23:احلاقة]     :َهلََك  : بـ  َِ
ىَت إال باْلظهارُ  -1

 
ت أ  َ  .السكت، وال 

 .   مُ دغاْل -2
  :ق  ، والشورى: ك هيع ص  فاتة مريم:  من العيلفظ هل وجهان ف مد  ,ع َّ 

 حرف العني:
ها ا ِّ  -1  هلا مرى حروف املد. ; إجراء  حركت ِدِّ

ها أربع -2  ; النفتاح ما قبل ايلاء ورعية  للجمع بني الساكنني.حركت ِدِّ
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  ل  آخر سورة َ ٱ إِنَّ : النفا،إذا و ص   بأو، سورة الوبة: ,َعلِيُم   ءٍ ََشۡ  بُِكلِِّ  ْللَّ
 ٞ  :ثالثة أوجه   هل ,بََرا َءة

رَب بعُضهم عنه بالقطع الوقف -1      .-مع اَلنفس-، وع 
 . -بدون تنفس- ك الََّّ  -2

 . -مع القلب- الوصل -3
  :ۦَ لفظ ونَنِ  قَاَل  من قوهل: َءاتَى ِن تُِمد 

َ
ۦَ  َفَما   بَِمال   أ ُ  َءاتَى ِن ا   َخرۡيٞ  ٱْللَّ ِمَّ  َءاتَى ُكم  ِّ

 :عند الوقف فيها وجهان، هل [36:المل]
 .     اِلاءإثبات  -2
 مفتوحة.، أما عند الوصل فيُثِبُت ياء  اِلاءحذف  -1

  :ا  من قوهل تعاىل:  َاَل َََِّله لفظ ۡعتَۡدنَا إِنَّ
َ
َل َٗل  َاَل َََِّله  لِلَۡك فِرِينَ  أ َۡ

َ
 وََاعرِيًا َوأ

 ، عند الوقف هل وجهان: [4:اإلنسان]
 .َاَل َََِّله : إثبات األلف -1
 أَما عند الوصل فن حِذف اللف. ،َاَل ََِّل : حذف األلف -2

  :ۡودِ  فِۡرق   ُك   فَََكنَ من قوهل:  فِۡرق  لفظ ، لا ف الراء [63:الشعراء] ٱلَۡعِظيمِ  َكٱلطَّ
 وصال  وجهان: 

قيق  -1  .ال َّ
 .ا َّفخيم  -2

  :[69:الفرقان] ُ َهانًا فِيهِۦ َويَۡخُِلۡ من قوهل تعاىل:  فِيهِۦهل ِصلة اهلاء ف لفظ. 
  :ي هَ لفظ

َ
 ألف بعد اهلاء:هذه الكمة رُِسم ت  ف ثالثة مواضع من غي  أ

ه  - ِ  إََِل  َوتُوبُو ا ي هَ  مَجِيًعا ٱْللَّ
َ
ِِنُونَ  أ  . [31:الور] ُتۡفلُِحونَ  لََعلَُّكمۡ  ٱلُۡمۡؤ

ه  - ي هَ  َوقَالُوا
َ
اِحرُ  َيَٰٓأ  . [49:الزخرف] لَُمۡهتَُدونَ  إِنَّنَا ِعنَداَ  َعِهدَ  بَِما َربََّك  نَلَا ٱۡدعُ  ٱلََّّ

ي هَ  لَُكمۡ  َانَۡفُرغُ  -
َ
 .[31:الرمحن] َقََلنِ ٱلَّ  أ

  باهلاء. -اضطرار ا أو اختبار ا-وُيوق ف عليها ف هذه املواضع 
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 :منظومتا
 أقدم منظومة في التجويد.لإلمام الخاقاني  الرائية

 لإلمام السخاوي. عمدة المفيدو
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 :325ت(2)لإلمام اْلاقان اْلاقانَيةالُمسَماة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل بن يىي بن خاقان، أبو مزاحم، أَو، من صَنف ف مام اْلاقان، وهو: موىس بن عبيدلإل( 1)
ا، مِ  ا بالعربية، شاعر  ا، كن علم  َغية . 325تة  مأمون ا، ي  اوِ ن أهل بغداد، وكن ر  الجويد نظم 

 .1/413: الهاية

قََُوُل 
َ
قََاًَّل  أ عِجًبََا َِ وىِل  ُِ

ُ
ََرِ  أِل  الِجه

 
ََرَ  َوََّل    ََرَ  إِنَّ  فَخه ََدُعو الَفخه ِ  إََِل  يَ َََبه  الِك

 
 

َََمُ  ِ َعلِّ
ُ
َََولِ  ِف  أ َََََلَوةَ  الَق ِ ًَََذا ا ِّ ِ  ََعئ
 

َََوََّليَ   َََن بَِم َََاةِ  َشِِّ  ِِ َََرِ  الُمَباَه  َوالَفخه
ُلُ  

َ
ََََأ اه

َ
ِنه  َوأ ََََوه ََََا ََعَ  َع ََََهُ  َِ  نََويهُت
 

ِظََيَ   نَََتيَه  إََِل  يََِنه دِ  ِف  وَِحفه  ُعمهََرِي ُِ
َََأُلُ   اه

َ
ِ  َوأ َََدٍ  ِف  ا ََّجَََاُوزَ  َعَََنِّ ََ 
 

َََا  َََوٍ  َذا َزاَل  َفَم َََلٍ  َعفه َََرِ  َوَذا مَجِي  َغفه
َََا  يَ

َ
َََارِئَ  أ َََرآنِ  قَ َََنه  الُق َِّ حه

َ
داَءهُ  أ

َ
 أ

 
ََاِعفه   َََك  يَُض َ َََل  اْللُ  ل ََنَ  اَلزِي ََرِ  ِِ جه

َ
 األ

ََا  ََن ُك   َفَم ََو َِ ََاَب  َيتهلُ ََهُ  الِكَت  يُقِيُم
 

ََن ُك   َوََّل   ََاس ِف  َِ ََرُِئُهمه  انلَّ ََرِي ُيقه ق ُِ 
ََََا ِإَونَّ   ََََذَ  نَلَ خه

َ
َََََراَءةِ  أ ََََنَّة   القِ  ُا

 
َََنِ   َََيَ  َع لِ وَّ

َ
َََرِئِيَ  األ َََ ِ  َذوِي الُمقه ِ  الَِّّ

ََبَعةِ   اءِ  فَلِلََّّ  الَََوَر  ََعَ  َحََقٌّ  الُقََرَّ
 

قهََََََرائِِهمه   آنَ  ِْلِ َََََره  الَََََوِتهرِ  َربِِِّهَََََمُ  قُ
ِي اُهََََنُ   َِ  َكثََََِرٍي ونَََََافِع   فَبََََِاَلَر

 
َََرِوََوبِالََ  بََُو َعمه

َ
ةِ اُهََن  للَعَََََلءِ أ َ  َبَصه

ََدُ   ََاِم َعبه ََرٍ َوبِالشَّ ََُن ََعِ  َََو اُه ِ َوهه  اْللَّ
 

َََرِ   َََو بَكه بُ
َ
ََََو أ َََويِف  َوهه َََم  الُك  وَََعِص

ََََدهُ   َُعه َََائِي   َََا َوالِكََّ يًض
َ
ََََزةُ أ  وََح

 
ََعهرِ   ِ ََوِ َوالشِّ آِن َوانلَّحه ََالُقره ِ ِق ب

ََذه ََو الِ ُخ
َ
 أ
ٍَ لِلهُحَُروِف ُحُقوَقَهَا  َ عه ُِ ِق   فَُذو الَِذه

 
رِ   ََََده وه ََكَن َذا َح

َ
آَن أ ََََره َََََل الُق  إَِذا َرتَّ

ِي  ََََّلَّ ِ َََُل ل فهَض
َ
آَن أ َََره َََا الُق تِيلَُن  َوتَره

 
ََرِ  

ََهِ َوالفِكه ََا فِي كثَِن ُِ ََنه  ِِ ََهِ  ِ ََا ب نَ ِ ره
ُ
 أ
ص    َََرَخَّ ََََنا َفُم نَا َدرهَا ََََدره َََا َح َِّ  ِإَو

 
ِ َلعَِبَََادِ إََِل الَََنَلَََا فِيَََهِ إِذه دِيََُن ا   يَُّسه

تَ   ا اخه َِ ِ  لَُكمه  َفُظوا َوصه ََّل فَاحه
َ
تُهُ َأ  ََصه
 

رِي  َِِنُكُم يََده ن لََمه يَُكَنه  َِ رِي بِهِ   ِِلَده
َبٍََة لَََو ََكَن ِعلََِم َاَََقيُتكمه    فَََِ  َشه

 
رِ   خه َم بَِاَّل 

َِف َعَنُكمه َذلََِك العِلَه خه
ُ
 َولَمه أ
دَ  

َ
ََِن األ ََُ  ِف ُحَّه ََده قُل ََيَدةً َفَق  اءِ قَِص

 
َََا وِزهرِي  ََّ بَِه َََ نه َيُ

َ
ََََيِه أ َََوُت إِلََ  رََج
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َََد   َََا َوَواِح َََوَن بَيًت َََا ََخهَُّ ُهَياُتَه
َ
 َوأ
 

َََرِ  
ٍَََ  ََعَ اِْلثه يه َُ ََََد  َُعه َََا  ُم بَيهًت ََََنظَّ  ُت

َََهِ ِف   َََرِي َعلَيه جه
َ
ِ تََََوفِيِق َوأ  َوبَََِاْللَّ

 
َََََرِ   َََََراَب آيَاتََََِهِ الز هه تَِنََََا إِعه َِ  إِقَا

ََنه يُ   َِ ِح فَلهَََيُكنه َو آَن ََكلقََِده  قََِِم الُقََره
 

 َََ ِ ِف ال َََرِ اْللَّ  ه
َ
َََا أِل ِطيًع َََرِ َُِ ِ َواَلهه ِّ ِ  َّسِّ

ِ  أنَّ الَفَصََاَحَة َزيََّنََ ه  
َ
لَََمه أ ََّل اعه

َ
 أ
 

ََََرِ  
ِكه رهَس لَِّلِّ َََََن الَّ َِ ده

َ
ََََاٍل أ  تََََََِلَوةَ تَ

َرقَّ لََََََِّانَهُ  
َ
َََا تَََََََل ا َََََّاَِل أ َِ  إَِذا 

 
 َََ َِ ذهَهََََب بِاِْلده

َ
رِ َوأ َََده َذ  الصَّ

َ
 اِن َعنهَََُه أ

ََهِ   ِظ ََاُن ِحفه ََرِ إِتهَق ِك ََِم اَّلِّ
ُل ِعله وَّ

َ
ََأ  فَ
 

ََرِي   ََيه
َََك إِذه ََنه فِي ِِ ِن  ََاللَّحه ِ ََة  ب عرِف َِ  َو

ََهُ   ََا تُزِيلَ ِن َكيَم حه
ََاللَّ ِ ََا ب ََنه ََعرِفً  فَُك

 
رِ  

ََنه ُعََذه ِِ َََن  ََرُِف اللَّحه ِي ََّل َيعه  َفَمََا لَََِّلَّ
َ  القََِرا  قه نهَ  َحقَّ

َ
ََذرِ الَزه ِإَونه أ  َءةَ فَاحه
 

ِل الَعََوَن َذا الَقههََرِ  
َ
ََأ  زَِيََاَدةَ فِيَهََا َوااه

نَِهِ   ِ َوزه َُه َعَنه َحَدِّ  زِِن اَلرهَف ََّل َُتهرِجه
 

  ِ َََِبِّ ََِل ال َض
فه
َ
ََنه أ ِِ ََرِ 

ِكه ََُروِف اَّلِّ َََوزهُن ُح  فَ
ََذاً   َََ  آِخ ََِا َّحقِيِق إِنه ُكنه َََك ب ُم

 وَُحكه
 

 َََََ ََََََد ََعَ َع  تَزِي
َّلَّ
َ
ٍَََََد أ َح

َ
ِ َََعَ أ  شه
َََهُ   نه تُبِيَن

َ
ََََبِغ أ َََا يَنه َِ ه إَِذنه  ِ َََيِّ  َفَب

 
َا ُعَ  َِ َريِ 

ََ ِف اَلرهَف ف  خه
َ
َِمه َوأ ده

َ
ِ ََوأ  َّسه
مٍ   ََ ِي َُتفِيَََهِ لََََيهَس بُِمََََده  ِإَونَّ اَّلَّ

 
 ََََ ََََُه بِال ِقه ق  َفَفرِّ ََََره ََََا فَ ِ ََوَبيَنُهَم  يَُّسه

ََا  ِِه ََُروِف ِلزه ََِكَي اُل ََله إِنَّ تََّه  َوقُ
 

 َََ ِ َوَكهرِيَكَه َََرِّ َََِب َواَل َََِع َوانلَّصه
فه  ا لِلرَّ

نه َواقهَطَعََنه تَََاَرةً وِصََله   ِ ِاه وََاََكِّ  فََحََرِّ
 

َا َوالََ  ِ ََدِّ َِ ه بََََي  ِ ََيِّ َِ ََنه َو ِ َِكِّ ِ ََو  َقَصه
َََُرٍف   حه

َ
َََةِ أ َََد  إَِّلَّ ِف ثََلثَ َََا الَم َِ  َو

 
ََرِي 

ََا ذِكه ََاَح بِه ََِي بَ ِ ََُروَف اللِّ ََمَّ ُح  تََُّ
 ََ ََُروُف فِيَه ََُف الَمعه لِ

َ
ََُكونُهاِهَ األ  ا ُا

 
ََََادهرِ   ََََا فَ ًع َِ ََََُكَناِن  ََََاء  َوَواو  يََّ  َوَي

ََدً   ِِ ََُددِ الَفََكَّ ََع ََله َواشه ِ ََفه َوَثقِّ ِ  اوََخفِّ
 

 ََ ََمِِّ َوال ََتهِح َوالضَّ ََرَِطنه ف الَف ِ ََوََّل ُتفه  َكَّسه
ُمََوًزا فَُكََنه َهََاِ ًزا َلُ   ََا ََكَن َ هه َِ  َو

 
ََََبه   َََا َلَ  انلَّ َََا ََكَن َلهًن َِ ََََزنه  ِم  َوََّل َتهه

ََة    َََواوِ َفتهَح ََاءِ َوال َََل اِلَ ََُك َقبه  ِإَونه تَ
 

ر   َوَبعهََََدُهَما َهمهَََز  َهَمَََزهَت ََعَ قََََده
َََذرِبه   ِم َينه َََلَّ اءِ َوال ََرَّ ََاَن ال َي َُ ََقه  ِ  َوَرقِّ

 
  ِ رِّ َل ََكل   لَََََِّانَُك َحَََّتَّ َتَََنهِظَم الَقَََوه

َيَََاَن الَعَََِي َوالَهَََاءِ ُكََّمَََا  َُ نعَََِمه 
َ
 َوأ
 

ََنه   َََ  َوُك ََرِ  َدرَاه  ه
َ
ََِدَل األ عَت ُِ رهِس   ِف الَّ

ََا  ِم ُ َوافًِق ََََكَ ََاِم ال َََد إِتهَم ََفه ِعنه  َوقِ
 

َََرِ   ِ َوالحه ََََبِّ ِ ف ال َََوِّ
ََََحفَِنا الَمتهلُ  لُِمص

َََدها  َُعه   َََ ََيَم إِنه ِجئه ََِمنَّ الِم ََده  َوََّل تُ
 

ََكرِ   َََم بالش 
ََِل العِله َب ََواَها َواقه ََرهٍف ِا  حِبَ

َََواوِ ُكََنه   َََل ال َك َقبه  ُ شََبًِعا َلُ  َوَضََم 
 

ََََبُعوا   شه
َ
ُبَََدُ )َكَمَََا أ ِ  (إِيََََّاَا َنعه  ِف الَمَََرِّ

مٍ   ََ َده ُِ ِل  َِِن َقبَه  ِإَونه َحرهُف لٍَِي ََكَن 
 

رِ   َََتجه ََُددههُ َوااه ِه ََِد فَا ََا ف اَلمه َِ ََآِخرِ   َك
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ََََا ََََاكَِنِي تَََلَقَي نَّ الََِّّ
َ
َََََددهَت أِل َِ 

 
  ِ َََبه ََاَل ُذو اخُل َََذا قَ ٍََك َك رِي ََاَر َكَتحه  فََص

ََََها  َََتًَّة ِ َُخصَّ َََا ِا َََِم ُحروفً اه
ُ
 َوأ
 

َََرِ   هه ََََد الَّ بَ
َ
َََا أ َََوٍن َقبهلََه َََارِ نُ َه  ُِإِظه

ََََزة    َََاء  َوَهمه َََمَّ َه َََاء  ُث َََاء  وََخ  فََح
 

رِ  
َََانل كه ِ َََوىِلَ ب َََيهَس قَ َََي  لَ ََ َََي  َو  وََع

َيانُهََا  َُ ِق َيَه    َفَهََِذي ُحَروُف اَللَه
 

ََََيه   َََا َوََّل َتعهِص َََُدونََك بَيِِّنهَه َََرِي فَ  أ 
ِهُرونَهََا  َوَن الََِّت ُيظه ََُددِ انلَ   َوََّل تَشه

 
لٍ ) :َكَقولَِك   ِ ََلَ  ُاَوَرةِ اَلَ (ِِنه َخيَه  شه

ََََها  ََََو قَِياُا َََوِيَن َفهه َََاُرا ا َّن  ِإَوظَه
 

ََرِ  
ََِب الِكه ََزهَت بِالََكِع ََا فُ ََُه َعلَيَه  فَقَِّه

َََُد لَِطيَفَََة    َُعه ََََياُء  شه
َ
 َوقََََده بَقَِيَََ ه أ

 
ُنَهََََا   ِ يُلَقَّ َََََبه ََََِم بِالصَّ

 بَََََاتِل ا ََّعل 
َََدِ   َََِن ُعَبي يفََِلبه َََوَس ََعَ اَّلَّ  ُ ِ  اْللَّ

 
ََََرِ   ََعُء َلَ  الَفجه َ ال  ََََريه ََََُه اخَل ُِم

 ُيَعلِّ
ََََا  َن َُ َجا

َ
ََََا َوأ ََََا َرب َن َََََك فِيَن َجابَ

َ
 أ
 

 َََ َََُه َوبِال ِِنه َراِن  َََِالُغفه ََََك ب ِ  فِي
َ
 نََّصه َأ
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ه  ةُ دَ مه عُ الُمسَماة:  ه  ةُ دَّ عُ وَ  يدِ فِ مُ ال َِ ِف  يدِ جِ مَ ال علم الين يلع  لإلمامِ  يدِ وِ جه ا َّ  ةِ فَ رِ عه  
 :(2)  بن حممد السخاوي

َََ َََََلَوةَ اله يَ ِ َََُروهُم ت َََنه يَ َِ َََا   آنِ ره ُق
 

  ََََ  َوَي
ه
ََََأ  ُروهُد َش

َ
ِ َو أ ََََئ ََََته ةِ اْلِ مَّ  انِ َق

َََكه  َّلَ   ََوِ جه ا َّ  بِ ََّ َِ َََد  رًِطََي فه ُِ ا   ادًّ
 

َََ أوه    َََ دَّ َِ َََ ا َّلَ َِ  انِ وَ لَََِ يَََهِ دَّ فِ َِ
  

َ
  وه أ

َ
ُ  نه أ َََت َُ دِِّ ِش ََََد  َََ دَ عه َََهَ  دٍِّ َِ  ة  زَ مه
 

   
َ
  وه أ

َ
ََََتَ  نه أ ََََلُ َ َََََف َكَ ره وَا اله  انِ رَ كه لََّّ
  

َ
  وه أ

َ
ِ  نه أ َََََوهَ ب َََََهَ َتُف ِ  ةِ زَ مه َََََوِّ َتَه  ًَع ُِ
 

ََََرَّ    ََََ َفَيفِ ِِ َا ََََهَ عُ ا ِِ ََََاله  نَ ا   انِ َغَثَي
  ِ ََله ل ََ ِف ره َح ََ ان  يَ ِِ ََ َلَ فَ ََاغِ ُك طَ تَ  اًي

 
ه َُُمهََََ ُك تَََََ َّلَ وَ  يََََهِ فِ     انِ يَ ِمَََََِّسَ ال

َتلَطَّ  هِ َت فَِجََ ه بََِزه َمََا هَ ذَ إِ فَََ   اًفََُِ
 

ََََوانِ    ِ تَ َََريه ٍَََر وََغ ُُهه َََا  َِ  ِ َََنه َغَََريه ِِ 
ِه وَ   ه رُ ده ُحَدُ ا  نٍ كِِّ َََّ ُ  دَ نَهعِ  دِِّ َمَوَف ال

 
  

َ
ََََهَ  وه أ ََََحُ  ةٍ زَ مه  نً َّه

َ
ََََا أ ََََحه ا إِ َخ  انِ ََّ

ه وَ   ه  لِ بَهقَ  نه َِِ د  مَ ال َ ونَ دُ  نِ كَّ َََّمُ ال  اَِ
 

 ََََ ََََ ده قَ ِ  دَّ ُِ ََََهَ له ل ِ زَ َم ََََاِت ب  انِ يقَ تِ ااه
ه وَ   َََ فَ َ  ََتهَََ اءُ َهََال  اَهَََارِ هَ ظه  إِ ِف  ُل احه

 
َََِف   َََ) :وِ  َ ه َََ نه ِِ َََهه ُُ ) يِف وَ  (ادٍ َه  (انِ َت

ََجِ )وَ   ََ (مه هُ اهُ َب ه َُ ِ ََوَ )وَ  يِّ ََ (مه هُ هُ وُج ِ  ََل ب
 

  ِ ِ ََعَ  هِ بََََِ يََََدُ زِ تَ  لٍ َقََََث  انِ بَيََََ ا ِّ
ََاله وَ   ُ َع ََ يه ُِ واَل ََظه ا  ََاله وَ  ر  َه ُ َغ ََ يه  له قُ

 
ََََوَ   ََحَ وَ ا اخله  انِ فََََره الهَ  َب ارَ َقَََتَ  ُث يَه

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغالب بن عطاس اإلمام العالمة علم صمد بن عبدالحد بن عبدهو يلع بن حممد بن عبدال (1)
الين أبو احلسن اهلمذان السخاوي املقرئ املفَّس الحوي اللغوي الشافع شيخ مشايخ 

ا وكن اإلقراء بدمشق. ول سنة ثمان أو تسع ومخسني ومخسمائة بسخا من عمل مْص  إمام 
ا عاَلمة ا مقرئ ا حمقق  ا وعللها ءاتبالقرا بصي ا مود   والدب، والفسي واللغة الحو ف إمام 

ا إتقان ا العلوم هذه أتقن ا خي ا دين ا ذلك مع وكن فيها يلحقه من عْصه ف وليس بليغ   متواضع 
 كبي احلرمة وافر آدم بين أذكياء من القرية حاد الادرة حسن املحاضة حلو الكيف مطرح
ا الاس أقرأ إلفادةوا إال العلم شغل هل ليس القدر  دمشق، وقصده جبامع سنة وأربعني نيف 

 .1/563: َغية الهاية.643  الخذ، توف ف وتنافسوا عليه وازدمحوا الفاق من الطلبة
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ََ ََالعِ )ََك  ) (,نِ هه
َ
ََأ  رِ فه

ََََّل ) (,غه  زِ  تُ
 (,غه

(ََََََََََََََََََََََََ  ََّل وَ  ,مه تِ َنَه
 

  ََ ََوَ ) (,َي َََته ََ (,هُ بِِّحه َا ََحه اْلِ )َوك  (انِ ََّ
َََاله وَ   َََ اُف َق ه َُ ِ َََرَ هه جَ  يِّ َََوَّ لُ عُ ا وَ َه  اَه

 
ِ خَ  َف َكَ الهََََوَ   ََََلِّ ََََا حِبُ هَ صه  انِ َيَََََُ  نِ َّه

ََُكَ  مه لَََ نه إِ   ِ ََجَ  قه قِّ ََهَ وَ  ,ااَ ذَ  رَ هه  اذَ  َس مه
 

ََََهُ فَ    َم
َ
ََََا أِل ََََاله  لِ جه ََََلِ تَ َيه  ِب ره ُق  انِ َط

ََ نه إِ  والََيمُ      ه فَ عُ َض
َ
ََأ ََزُ مه  َ   ه تَ  ةً وَج

 
  ِ ََب ِ ِ الشِّ ََُل  ,يه ََ ِث ََره المَ ) :ِف  يمِ اِل  (انِ َج

ََالعِ )و  ََنِ تَ اجه )وَ  (,َل جه  )وَ  (,واُب
َ
ََأ  جَ رَ خه

 طه َشَََََََََََََََََََََََََََََ
َ
 (هُ أ

 

ِ )و  ََالرِّ ََِِ  (زَ جه ِ ) ُل ثه ََرِّ ِ  (ِس جه ال ََبه ف ا ِّ  انِ َي
 :ََكَوَ  ,ااَ ذَ َكَ (,ره هَ  ََته ََّل ) (,رِ جه فَ اله )وَ  

(َََََََََََََََََََََََََََ  ( َ َ اشه
 

 َََََ ه َُ ِ َََََفَ تَ  يِّ َََََ هُ يَ ِشِّ ِ  عَ َِ َََََاْله  نِ َكَ اه
ه ذَ كَ وَ   َ) :وُ َ َه ,هُ نَهِِ  دُ دَّ شَ مُ ا ال ً بَ َُِ ِ  (اشِّ

 
  

َ
ََََ وه أ ُ َغ ََََكَ  ,ااَ ذَ  ريه ََََِف ) :وِلِ َق  (انِ  َش
ََََوَ    ا وَ اِله

ُ
ِ اَهََََتَ خه أ ََََا ب ِ َغ ََََزِ  ريه  ةٍ ادَ َي

 
ه ِف   ََ ال ََ ,دِِّ َم ه )ََك ََمُ ال ه )وَ  (,ونَ وفُ ََال  (انِ يَ ِم

ََانُ يَ بَ وَ   ََرِِّ حُ  نه ا إِ َه ََ , ه َك ِ )ََك ََل  (اهَ يَ عه ََّ
 

ََُ )َكوَ   َعِ اله ) :ِف  اِلَاءُ وَ  (,مه كُ يُ غه  (انِ يَ صه
 ) :لِ ثه مِ كَ وَ  

َ
َ )وَ  (,انَ يه يَ حه أ  َثه ِِ وَ  (,ِي حه تَ َّه ي

 
 َََ َََ) :لِ َ َََتَ يَ  َغِِّ اله َََره فُ  اله ِف  (وهُ ذُ ِخ  انِ قَ

َََََّل   ِ َ تُ ََََبنههَ شه ِ
َََ نه إِ  يمَ ا اله  اهَ تَّ ده دَّ َش

 
ََََتَ فَ   َََََِ  ونَ ُك ََََ اودً دُ عه ََََانِ  نَ ِِ  الل حَّ

َ (ومِ  يَ ِف )  ُ قََ) عه َِ  اذَ  ريُ ِظَنَ وَ  (مه ُهَوا وَ ال
 

َََوا يََََمُ َِ ده تَََُ َّلَ   َِ َََاْلِ  َشَ عه َا   انِ وَ خه
َوَ   َه  هُ ريُ ِظَََنَ وَ  (اَفَََوه  عَ ّتَّ َحَََ) ِف  اوُ وَ ال

 
َََََََغ ده إِ   ه  اْلِ ََعَ  م  ته َحََََََ هُ ُِ  انِ ََََََََّن

ََََوَ   ََََ ُ  لٍ ََع  ادُ الضَّ  ق  َبََََطه ُِ  يل  طِ تَ َّه
 

ََََجَ   ََََيَ  ر  هه َََََلَ  ل  ِك ِ  ُك   هِ يه ََََل  انِ ََّ
َََحَ   ِ  ااَش َََل ِ  انٍ ََّ  ب

َََفَ اله َََ ةِ احَ َص ِ َق  مٍ يِّ
 

  رٍِب ذَ  
َ
َََََأل َََََ مِ َكَ حه ُ َََََ وِف رُ اله َع  انِ ُِ

ََرَ  مه َكََ  َِ ََ هُ ا  َمََفَ  م  وه قَ
َ
  وَ ا ِاََوه دَ بهََا أ

 
ََََََخَّ فَ ُِ  مٍ َّلَ   ََََََ ةٍ َم ِ ََََََره عِ  َلَ ب  انِ فَ

 ََ ه َِ ِ ِ  هُ يِّ ََاْلِ ب ََ احِ يَض ََ نه َع ََ اءٍ َظ  ِ  فَ
 

 ( 
َ
َََأ   (نَ له لَ ضه

َ
َََيهَض ) ِف  وه أ َ  (ِغ َََي  انِ هَ بِ تَ شه

ََوَ   ََ) ااَ ذَ َك ََوَ ) (,ََض  تَ َُ ه  (ََل إِ  ة  اِِضَ نَ
 

 نِ ََع ذه ا إِ ذَ  هُ ذه ُخََََوَ  (ض  َيََََُ) َلَ بََََِوَ  
 وَ  

َ
ِ أ ََب ََعِ  هُ نه ََ دَ نه ََ اءِ ا َّ  ) وُ َ ه

َ
ََفَ أ  (مُ تُ ضه

 
ََوَ   َ اءِ الطَّ ََ) وُ َ َه َ َغََ (رَّ طُ اضه  انِ َبََجِ  ريه

 هُ لَُثه ِِ  (َك اَحَنَ جَ  ضه فِ اخه ) وُ َ ه  يمُ الهِ وَ  
 

َََوَ   َََ ونُ انل  ََََيِ ) وُ َ ه َََقِ  (نَ ضه  نِ ََع وَ  هُ َّه
َ وَ )كَ االرَّ وَ   ِ ِله   (نَ َبه َضه

َ
ََفَ )َكَ مٍ َّلَ  وه أ  ضه

 
ِ  لِ َََََ  ََََ (اْللَّ ه َُ ِ ََََ حَ يِّ ََََقِ تَ له يَ  ُث يه  انِ َي

ِ نُ ذُ  ِض عه َُ ) :انُ يَ بَ وَ   َه وَ ) (,مهِ وب  (,ضه ُض ا
 )وَ 
َ
 َنهَََََََََََََََََََََََََََََََأ
 

َََض ظَ قَ َََ  رِ  (اَ رَ هه ََهُ اعه  انِ ا َشََنه ذَ ُكََتَ  فُ
َُ ذَ كَ وَ   َ انُ يَ ا  َرَ حَ ) :وُ َ َه ,ادِ الصَّ  (مُ تُ صه

 
ََََوَ    ) :ِف  اءِ الظَّ

َ
ََََوَ أ ِ  (َ  َعظه  ل

َ ََََعه ۡله  انِ َي
  ذه إِ  

َ
 وَ  وهُ رُ هَ ظه أ

َ
َافَ  (طَ َّ رَّ فَ ) :واُمَغَ ده أ  تَه

 
 ََََ ََََرَ  اله ِف  عه بَ َ   انِ ُق

َ
ِ أ ََََئ   ةَ َم

َ ََََزه األه  انِ َِ
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َََلَّ وَ  ََعِ  مُ ال ََرَّ  دَ نه   اءِ ال
َ
ََده أ ََ ُ  مه َِ  اعً بِ شه

 
ََََََ ه   َََََره الهَ  ذِ ا إِ ًض  انِ َبََََََ ِ قه يَ  انِ فَ

ََِف   ََ) :وِ  َ ه ِ ل رَّ قُ ََوَ  (بِّ َََِ ََا َع  عٍ افِ ن نَّ
 

ََََهِ فِ   ََََ نِ مٍ ِصََََََع وَ  ي َِّ ََََ اله َح ا  نِ ََّل وه َق
ََََفَ ) :وِ  َ هََََِف  هُ انََََُيَ بَ وَ    (ا ََعَ نَ له ضَّ

 
َََََفَ ُِ  ُمِِّ لَََََِ قٍ فهَََََرِ    انِ َظَََََقه يَ  لٍ ضَّ

ِ وَ    قُ )َب
َ َعَتَ  له ه ال  له قَُ) (,م  ََل َاَ له قَُ) (,وا

َََََََََََََََََََََََََََََََنَ   (مه َع
 

ِ وَ   ََ) :لِ ثهََمِ ب ََ (َق دَ َصََ له قُ ِ ُل ِف اعه  انِ َيََبه  ا ِّ
ََوَ   ََ ونُ انل  ََ ةً نَ اكِ َا ََا َّ  عَ َِ ََ ينِ وِ نه  ده قَ

 
َََُشِ   َِ َح َََا  َََِف  اًع ِ  َغ َََ ريه َََوَ ا دِ َِ  انِ ي

َََشَ وَ   ََذَ  ُ  حه ِ ََِف  َك ل َِ ََ نٍ َكَ   ِ َغ  اذَ  ريه
 

 فَ  
َ
َََََأ َََََنَ ِ َََََ ااَ ذَ ا ب ِ  نِ َع  نِ َغ  ةِ دَ ََع اْله
َ  نه ُصََ اءُ الََرَّ وَ   ََت   نه َعََ هُ يدَ دِ شه

َ
  رَ يََُ نه أ

 
َََََتَ ُِ   ِ َك َََََرَّ ا َكَ رً رِّ َََََرَّ ) :ِف  اءِ ل َ ال  (نِ حه

ََ اُل الَّ وَ   ََ ةً نَ اكِ َا ََحَ ) :الِ دَ َك  (مُ دت  َص
 

  
َ
ِ َغَََََُ  مه َََََِده أ ٍ وَ عَ َتَََََ ريه  انِ وَ تََََََّس 
 رَ  ده َقََلَ )وَ  ,ر  َهَظه ُِ  (اَنَيه قِ لَ  ده َقَلَ )وَ  

َ
 ( أ

 
ه )وَ     (يَ ِضَََحِ ده مُ ال

َ
َََِأ ِ  نه ب َََ لِِّ ُكَََب  نِ َكَ َِ

ه )وَ    ده قَ )وَ  (,ونَ لُ خُ ده يَ ) (,عه فَ اده )وَ  (,َق ده وَ ال
 ( رَ نَََََََََََََََََََََََََََََََ

 

ََََوَ     اءَ ا َّ
َ
ََََده أ ِ طَ ) نََََدَ عِ  مه َِ  (انِ َتََََفَ ائ

 ) :اذَ كَ وَ  
ُ
 يَّ  َبَُِ  (َ  عه طَ تَ ااه )وَ  (, ه يبَ جِ أ

 
ََنَ كَ وَ    ) :وِ حه

َ
 انِ َمَََته  كِ ََل بََِ هه فَََِ (نَ َقََته أ

َََوَ   َََا َلَ الظَّ َََوَ  اءٍ   فَ َََظه ُِ  ونٍ نُ  ر  َه
 

َََفَ َيه )   ) (,نَ ظه
َ
ِ ََل بَََِ (مه كُ رَ َفَََظه أ َََ ن  انِ يَ َّه

ه مُ لَ ذ ظَّ إِ ) :اُل اَّلَّ وَ   َلَ ظَ ) (,وا  َس يه لََ (مه تُ مه
َََََََََََََََََََََََََََََِف   َ الَه
 

 ََََ ُ غَ  آنِ ره قُ َ ََََهُ ريه ََََا فَ َم ََََغَ  دَّ ُم  انِ َم
َََََذَ ِإَو  َََََرَّ يِق ََل ا يُ َََََيَّ بَ  اءَ  ال  اذَ وَ  هُ نه

 
ِِ ِف    َََ َََوَ ) (,ره ذَ ) :لِ ثه َََرَّ  ُت ره ذَ نَ َ لل  (نِ حه

ِ )وَ    ) :يِف وَ  (,يَ نِ عِ ذه ُمَََََب
َ
 (,انَ ذه َخَََََأ

ََََََََََََََََََََََََََاذه وَ ) ه رُ ُك  (وا
 

َََوَ   ََََ نَََدَ عِ  اءِ الَّ ِ  :ِف  اءِ اخله ََََاْله  انِ ثه
 ََ ه َُ ِ  )وَ  يِّ

َ
َََثه عه أ ََثه َلِ ) (,انَ َََفَ قَ ثه تَ ) (,اَن  نه

 
َََنَ   َََ (,مُ ُه  )وَ  ااَ ذَ َك

َ
َََي  أ َََا الَّ َه  (نِ ََل َق

ََوَ   ََ ريُ فِ َص ََهِ ا فَ َِ ََ ي ََرَ فَ  ريُ فِ الصَّ  هِ اِع
 

ه وَ ) (,الِ َص له الصَّ )وَ  (,َِ َّه قِ اله )َكَ    (انِ يَ ِمَال
َ فه َقَله تَ )َكَ  مٍ يه ِِ  عه َِ  اءُ فَ واله     (اَِ

َ
 نه بَِأ

 
َََوَ وَ   َََدَ  اوُ ال َََاله  ِعنه َََ) :ِف  اءِ َف  (انِ وَ فه َص

ه وَ   ََال ََعِ  يمُ ِم ََ دَ نه ه  وَ  اوِ وَ ال
ََاله ُِ َف ََظه ا   ر  َه

 
 (َََ َََعِ وَ  (,ِف  مه ُه َََ دَ نه ه  (انِ َلَ وَ ) :ِف  اوِ وَ ال

َََلَ   َََ نه ِك َََ عَ َِ َ َََتِ انَ بَ  إِ ا ِف اله  يِف ا وَ َه
 

ِ فَ خه إِ   ََََََائ  ا رَ َه
ه
ََََََأ ََََََلِ تَ ُُمه  انِ يَ  انِ َف

ََتُ وَ   ُ بَ ِ ََ يِّ َ ه  َف ره اله ََدَّ مُ ال ََوه  ُ  دُ ش  احً ِض
 

  ِ ََََ ََََلِ ا يَ مَّ ََََذَ إِ  هِ يه َ ه َق ا ا ه ََََ ال  نِ ََل ثه ِم
َ )َكَ   َاِله َِ ََ)وَ  (,امِِّ   الِ َثَِِ وَ  (,له قَُ قَّ اله

َََََََََََََََََََََََََََََََظَ )  َله
 

  َ َََله ل ََََيه  (اَن َََ ل َََظه ا يَ َِ   رَ َه
َ َََاأله  انِ وَ َخ

ََذَ ِإَو  َ ه َق ا ا ه ََهه مَ  ال ََ وُس ُم ِ ه ب   ورِ هُ جه مَ ال
َ
 وه أ

 
 ََََََ ِ ِ بَ  ِس كه عَ اله ب ََََََيِّ َََََََ ِ فه يَ فَ  هُ نه  انِ قَ

ه   ٍ َ َعَِف  ُس مه هَ وال  هُ ثََّحَ  ص  خه َشَفَ ) :شه
 

ََذُ  اهُ وَ ِاََ رُ ههََجَ وَ  ,(   كه َاََ   نِ ََل عه تِ و ااه
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ََرَ  ِِّ ََََّل وَ  له ت ِ  تُ  وَ  فه ََّسه
َ
ََته أ ََتَ اجه وَ  نه قِ  به نِ

 
ََََنُ    وُ ذَ  هِ بََََِ ءُ ِِج ا يَََََرً كه

َ ََََو األه َ  انِ له
َََاره وَ    هِ ريِ ََََِّيه  تَ ِف  اَ ََّل وه  َ َََََل إِ  به ََ

 
 ََََ ً َخ ََََمِ ا فَ ريه ََََ هُ نه َََََِ  ُكِِّ  نُ وه َع  انِ َع

  
َ
َََا حَ َهَََتُ زه رَ بَ أ َََنَ  اءَ نَ َّه  اَهَََودِ قُ عُ  مُ ظه
 

ََََََفُ وَ  رٌّ دُ    انِ َمََََََا ِبُ َهََََََر  دُ  َل ِصِّ
ِِ ا وَ َهَََََِله إِ  ره ظَ انه فَََََ  ُِ ًقََََا ِ دَ َتََََا   ارً بِّ

 
َََفِ   َََا فَ يَه َََفَ  ده َق َََحِبُ   ه اقَ ََََِ  نِ َّه  انِ َع

َََاعه وَ   ِ  مه لَ  ب
َ
َََأ َََ َك نَّ ِ َج   ظُ ِف  ر  ائ

َََمِ له  اَه
 

َََََقِ  نه إِ   ِ هَ تَ َّه َََََقَ ا ب َََََاخلهَ  ةِ يدَ ِص  اِن اقَ
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ةِ وهذا آخر ما يََّس  ه ف هذا الُكَراس  ه واحلمد هلل رب العاملني ىلع إتمامِ   اهلل جع 
ا يُواِف نعم    ه.ه، وُيكافئ مزيد  محد 

ه ثوب    ،وماكن   زمان    ك  ِف  نِ القرآ به أهل   وأن ينفع   بو،ِ الق   واهلل أسأ، أن يُل ِبس 
َ   ،يهن قاصدِ مِ  ةِ ب  َ  ذا الرَ  ني  عِ ويُ  ،ه لطابليهوأن ييَّس    أ ط  ن خ  يه مِ فِ  ع  ق  ز  عَما و  او  ج  ت  وأن 

ِ و ِمن العلِم أن يعل ه و ،ا لوجه الكريمِ وأن يعله خالص  ، ونقصان   ، أو تقصي  سيان  ن
يِن  اّلي يُنتفع به إنه ىلع ما يشاء ، العيم اِت نَ يه جِب  ل    وزِ ا للف  سبب  أن يعل ه و، ف اَلار 

 .وباإلجابة جدير ،قدير
 يهن أقرأنِ مين القرآن الكريم ولم  ن علَ ة ولم  امهلل اغفر يل ولوالي وملشاييخ عمَ 

رزقين وإياهم السَت فوق الرض وتت الرض ويوم اولعموم املسلمني واملسلمات و
 العرض.

 

 1439 من ذي القعدة لعام 9ه: ين أصلِ ن تدووكن الفراغ مِ 
 1441 من ربيع الخر لعام 25: تبييضهن وكن الفراغ مِ 

 كتبه رايج عفو ربه
 خادم القرآن:

 بـال، بـن حيـدر
 معرب -ذمار  -ايلمن 
 بمعرب حرسها اهلل. -دار احلديث 
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 .1419  الطبعة الوىل 
دار إحياء الَتاث  ج أبو احلسن القشيي اليسابوري مسلم بن احلجا مسلم صحيح  -46

 .بيوت العريب
اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هال، بن أسد بو عبدأ  مسند اإلمام أمحد بن حنبل -45

 .م2111  1421  الوىل الطبعة  مؤسسة الرسالة الشيبان 
 م2119 1431  رسالة العاملية  بيوتال الَتمذيحممد بن عيىس  سنن الَتمذي  -43
 .حممد نارص الين البلان  صحيح وضعيف سنن الَتمذي -49
تان   سنن أِب داود -51 ِجس   الطبعة  دار الرسالة العامليةأبو داود سليمان بن الشعث الس 

 .م2119 1431  الوىل
 الكويت للنرش والوزيع مؤسسة غراس - حممد نارص الين البلان  صحيح سنن أِب داود -51

 .م2112 - 1423  - الطبعة الوىل -
 -1413الوىل  الطبعة دار اجليل اهلل حممد بن يزيد القزويين أبو عبد سنن ابن ماجة  -52

 م1993
 .حممد نارص الين البلان صحيح سنن ابن ماجة  -53
بن حممد بن حممد بن ك مد الين أبو السعادات املبار  الهاية ف غريب احلديث والثر -54

  1399  بيوت املكتبة العلمية  الكريم الشيبان اجلزري ابن الثي حممد ابن عبد
 .م1959

أبو حممد عبداحلق بن َغلب   (املحرر الوجّي ف تفسي الكتاب العزيز) تفسي ابن عطية -55
 الطبعة الوىل   دار الكتب العلمية بيوت الرمحن بن تمام بن عطية الندلس بن عبد

1422. 
دار علم الكتب  اهلل حممد بن أمحد بن أِب بكر القرطيب أبو عبد اجلامع لحاكم القرآن  -56

 .م2113 1423  الرياض 
  بيوتدار الفكر  أبو حيان حممد بن يوسف الندلس   ابلحر املحيط ف الفسي -55

1421. 
محد بن نارص بن   (شيخ اإلسالم ابن تيميةفتاوى ) مموعة الرسائل واملسائل والفتاوى -53

الطبعة   الطائف دار ثقيف للنرش والأيلف عثمان بن معمر الجدي الميم احلنبل 
 1393  الوىل

أمحد بن يلع بن أمحد بن خلف النصاري الغرنايط أبو   اإلقناع ف القراءات السبع -59
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 .اثدار الصحابة للَت جعفر املعروف بابن ابل اِذش 
اهلل سليمان بن إبراهيم بن عبد اللباب ف تفسي االستعاذة والبسملة وفاتة الكتاب -61

  .م1999 -1421  الطبعة الوىل دار املسلم للنرش والوزيع الرياض   الالحم
دار  اهلل اليسابوري أبو عبداهلل احلاكم حممد بن عبد  املستدرك ىلع الصحيحني -61

 م.1991  1411  الوىل الطبعة  الكتب العلمية  بيوت
 أبو العرفان حممد بن يلع الصبان   حاشية الصبان ىلع رشح الشموىن للفية ابن مالك -62

 .م1995 1415الوىل  الطبعة  دار الكتب العلمية بيوت
 م.2113 1441 الطبعة الوىل  دار ابن سالم   اإلمام اجلمزوري تفة الطفا، منظومة  -63
 دار املاهر بالقرآن القاهرة  سليمان اجلمزوري  ح القفا، رشح تفة الطفا، فت -64

 م.2115 -1435 الطبعة الوىل 
الطبعة  أضواء السلف الرياض  يلع الَضَباع  فة الطفا، منحة ذي اجلال، رشح ت -65

 م.1995  1413 الوىل 
تقيق   الغوثان لدلراسات القرآنيةدار  - اإلمام ابن اجلزري  (اجلزرية)منظومة املقدمة  -66

 .د أيمن رشدي سويد
اجلمعية اْليية لحفيظ   بن غلبونلِب احلسن طاهر  ف القراءات اثلمان  الذكرة -65

 الطبعة الوىل. القرآن 
دار   عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الان  اليسي ف القراءات السبع -63

 م.1934 1414 الطبعة اثلانية  بيوت الكتاب العريب 
 الطبعة الوىل  ابن اجلوزي القاهرة   رز المان اإلمام أبو شامةإبراز املعان ف رشح ح -69

 م.2112  1433
 الطبعة السادسة  دار الغوثان   اإلمام الشاطيب منظومة حرز المان ووجه الهان  -51

 م.2112 1433
مركز تبيان للقراءات   جعانبن يىي  حممد لشيخنا منظومة املفيد  رشح بغية املستفيد -51

 م.2114  1435 الطبعة الوىل  والراسات القرآنية 
دار الغوثان لدلراسات  الطييب أمحد بن أمحد بن بدر الين ف الجويد منظومة املفيد  -52

 م.2115 1425 الطبعة الوىل  القرآنية 
 م.1993 املكتبة الزهرية   الغريان م يلعاإلما  ن الجويد فف العقد الفريد -53
الطبعة  مكتبة احلضارة  لشيخنا عبداحلق القايض  العقد الفريد ف علم الجويد  -54
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 م.2119 - 1431 الوىل 
 الطبعة الوىل  دار عمار   اإلمام عثمان سليمان مراد  منظومة السلسبيل الشاف -55

 .م1992 1423
 .اإلمام هاليل اإلبياري  منظومة تفة القراء  -56
 م.2111 -1432 الطبعة اْلامسة  مكتبة املورد   منظومة طيبة النرش اإلمام ابن اجلزري -55
 م.2111  1422 الطبعة الرابعة دار عمار   اإلمام مك بن أِب طالب القيس  الرعية -53
 م.14212111 الطبعة الوىل  دار عمار  الان أبو عمرو  الحديد ف اإلتقان والجويد  -59
 الطبعة اثلانية   الار السلفية   اإلمام مك بن أِب طالب القيس ف القراءات  البْصة -31

 م.1935 1412
الطبعة  املكتبة الزهرية للَتاث   الضباع يلع اإلمام أصو، القراءة  بيان اإلضاءة ف -31

 م.1999 -1421 - الوىل
دار الصحابة   الضباعيلع اإلمام  ف الكمات املختلف فيها عن حفص رصيح الص  -32

 م.2115 -1423 الطبعة الوىل  -طنطا 
دار الكتب العلمية   اإلمام اْلليل بن أمحد الفراهيدي ( معجم العنيكتاب العني ) -33

 م.2113  1424 الطبعة الوىل  بيوت 
  الرياض مكتبة املعارف للنرش والوزيع   نم البلااإلما   صفة صالة اليب  -34

 .م2116   1425  الوىل الطبعة
 .املكتب اإلساليم - اإلمام البلان  ضعيف اجلامع الصغي وزيادته -35
 .1415 -دار احلرمني القاهرة  -اإلمام الطربان  -املعجم الوسط  -36
تقيق الكتور حممد يعقوب تركستان   العزيز بن الطحانعبد خمارج احلروف وصفاتها -35

 م1934 1414 الطبعة الوىل  
 م.1412 املكتبة الزهرية للَتاث القاهرة   بسه يلع حممود ف علم الجويد العميد  -33
 1434 الطبعة اثلاثلة  ابن اجلوزي المام   اإلمام ابن مالك ألفية ابن مالك  -39
دار الغوثان لدلراسات   اإلمام الشاطيب قاصد ف أسن املعقيلة أتراب القصائد  -91

 م.2115 -1436 الطبعة الوىل  القرآنية دمشق 
  شعبان حممد إسماعيل  رسم املصحف وضبطه بني الوقيف واالصطالحات احلديثة -91

 .م2119 - 1423 -الوىل  الطبعة  طنطا -دار الصحابة للنرش 
اإلمام   مع رشحها املسَّم )الرحيق املختوم( املرسومف جلة من  اللؤلؤ املنظوممنظومة  -92
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 م2113 املكتبة الزهرية للَتاث   املتويل
 .مكتبة ابن تيمية  بن اجلزريحممد   َغية الهاية ف طبقات القراء  -93
  دار الكتب العلمية  اإلمام اّلهيب  ىلع الطبقات والعصار الكبار القراء معرفة -94

 .م1995 -1415 الوىل الطبعة
 دار رشوق املنصورة   الفتاح القايضعبد  ف القراءات العرش املتواترةابلدور الزاهرة   -95

 م.2113  1429 الطبعة الوىل 
 .دار الكتب العلمية  بيوت  اإلمام ابن املبارك الزهد   -96
 الطبعة اضالريمكتبة الرشد  اإلمام أمحد بن احلسني ابليهيق   اجلامع لشعب اإليمان -95

 .م2113 -1423 - الوىل
 الطبعة ار الكتب العلمية بيوت دلإلمام ابن اجلوزي  نتظم ف تاريخ امللوك والممامل -93

 م.1992 1412 الوىل 
ِلو ي  -99 ِح السلم لِلم  اِشي ُة الَصَباِن ىلع   رش    الطبعة اثلانية. -مطبعة مصطىف ابلاِب احلليب  -ح 
 م.1999  1421 الطبعة اثلانية  ابن اجلوزي المام   لإلمام أمحد  فضائل الصحابة -111
  دار املعرفة بيوت بن حجر العسقالنا اإلمام  رشح صحيح ابلخاريفتح ابلاري  -111

1359. 
 .دار الكتب العلمية بيوت  البسيت حممد بن حبان  روضة العقالء ونزهة الفضالء -112
 بيوت  دار الكتب العلمية ابليهيق  بن احلسني أمحد اإلمام السنن الكربى  -113

 .م2113 1424  اثلاثلة الطبعة
 دار ابن القيم الرياض  اإلمام اجلمزوري   بتحرير حرز المان كّن املعانمنظومة  -114

 م.14332112 الطبعة اثلانية
الطبعة الوىل  ممع امللك فهد  اإلمام القسطالن  لطائف اإلشارات لفنون القراءات -115

 1434. 
 الطبعة الرابعة عرشة  دار املعرفة بيوت  اإلمام الووي  رشح صحيح مسلم  -116

 م.2115  1423
 الطبعة الوىل  مكتبة أوالد الشيخ  يلع الضباع  إرشاد املريد إىل مقصود القصيد  -115

 م.2112
املطبعة الزهرية   تويلاإلمام امل  ف ترير أوجه الكتاب املني الروض الضي  -113

 م.2116 القاهرة 
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  الطبعة الوىل مكتبة الار  العزيز القارئ عبد سنن القراء ومناهج املجودين   -119
 .م1993 -1414

الطبعة  الار العاملية للنرش والوزيع  جا، القرش  معالم البالء ف الوقف واالبتداء  -111
 الوىل.

 مكتبة أوالد الشيخ   الحوي املرادي حسن بن قاسم يد املفيد ف رشح عمدة املف -111
 م.2111 الطبعة الوىل 

 1439 مركز اإلمام الشاطيب  الشيخ خال بن نايج  فتح املجيد رشح منظومة املفيد  -112
 م.2113

  ملكتبة العْصية بيوتا  القادر الرازيحممد بن أِب بكر بن عبد خمتار الصحاح  -113
 .م1999  1421 ةطبعة اْلامسال

  دار صادر  بيوت  أبو الفضل جا، الين ابن منظور النصاري لسان العرب  -114
 .1414 اثلاثلة الطبعة 

 دار الفائس الردن. حممد عصام القضاة  الواضح ف أحاكم الجويد  -115
اجلمعية اْليية  الارص آ، خديش نظم الرشيف عبد منظومة تنبيهات ف الداء  -116

 م.2115 - 1436 الطبعة الوىل  لحفيظ القرآن بالزلىف 
 .اإلمام حسن خلف احلسييننظم  -بتحريرات الَشاطبية  تاف الربَيةإ -115
 معهد اإلمام الشاطيب. -َغنم قدوري احلمد  -امليَّس ف علم الجويد  -113
 -فيت محداهلل حافظ الص - هداية القراء لوجوب إطباق الشفتني عند القلب واإلخفاء -119

 م.2115 - 1426 -مكتبة أوالد الشيخ 
 م.2112 - 1423 -الطبعة الوىل  -مكتبة السنة  -حممود خليل احلْصي  -مع القرآن الكريم  -121
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 الصفحة املوضوع

 5 مقدمة
 11 العريف بعاصم وتلميذه حفص

 11 اإلمام عصم الكوف 
 12 اإلمام حفص الباز 

 13 القراءة الصحيحةأركن 
ة  14 : القراءة والرواية والطريق  ف ائد 
 16 : طريق الشاطبية وذكر سندنا إيلها.ت ن ِبيه

 13 فضل تعلم القرآن وتعليمه
 21 آداب معلم القرآن ومتعلمه

 26 مبادئ ومقدمات 
ا ومنثور ا  ، منظوم  ا مستقال   25 أَو، من صَنف ف علم الجويد تصنيف 

 23 : ذكر َكم اإلمام البلان حو، حكم الجويدةف ائد  
 31 لألخذ عن الشيوخ طريقان :فائدة

 32 كيفية القراءة؟
اتُِب الََتِتيِل  ر   32 م 

 34 فائدة عن اإلدخا، 
 ، ذن ة اله  م  ر  ذ   34 واله 

اِت  ام  ق  آِن بِال م  ِة الُقر  اء  ،  قِر  و   34 ح 
 35 اللحن

ُن اجللن   35 اللَح 
ُن اْل ِفّ   35 اللَح 

 39 االستعاذة والبسملة
اذ ةُ  ِتع   39 ااِلس 

ة ظ  ح   41 : إذا قطع القارئ قراءته فله حاالنُمال 
ل ُة  م   42 ال ب س 
 44 : وصل النفا، بالوبةمالحظة

 45 أحاكم الون الساكنة والنوين
ار احل  ل يِقّ   ه   46 اإِلظ 

اِر وِعلَ  ه  ُه اإِلظ   46 تُه و ج 
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 الصفحة املوضوع
حف الرَشيف  ار ف الُمص  ه  ة اإِلظ  م  ال   45 ع 

ة  ظ  ح   45 حو، حكم اإلظهارُمال 
م   45 اإلِدَغ 

 43 ينقسم اإلدَغم إىل قسمني 
م بُِغَنة   43 إِدَغ 

 49 الغنة حا، اإلدَغم :ت ن ِبيه
َنة  َُ  49 إدَغم باِل  

 49 حو، حكم اإلدَغم مالحظة 
ة   51 والقصانحيث الكما، اإلدَغم من ف ائد 

ِم وِعلَتُه  ُه اإلِد َغ   51 و ج 
ة اإلدَغِم  م  ال   51 ع 

 51 ال ُغَنة 
اتُِب الُغَنة  ر   51 م 

ة  ظ  ح   52 حو، الغنةُمال 
ل ب  53 ال ق 

ل ِب و ِعلَُته   53 و جُه الق 
ل ِب  ُة الق  م  ال   54 ع 

 54 حو، القلبمالحظة 
اء احل ِقييِقّ  ف   55  اإلِخ 

 55 كيفَيُة اإلخفاِء احلقييق  
ُم الُغَنِة ِمن حيث اَلفخيم والََتقيق   55 ُحك 

اِء و ِعلَتُه  ف  ُه اإلِخ   53 و ج 
اِء  ف  ة اإلِخ  م  ال   53 ع 

ة  ظ  ح   59 حو، اإلخفاء احلقييقُمال 
 59 الفرق بني اإلخفاء واإلدَغم فائدة 

 61 أحاكم امليم الساكنة
ف   وِّي اإلِخ   61 اء الَشف 

و ِيّ  اِء الَشف  ف  ِق اإلِخ  يِفَيُة ُنط   61 والالكم ىلع الفرجةك 
 63 اإلدَغم الَشفوين 
 64 اإلظهار الَشفوين 

 65 أحاكم املد
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 الصفحة املوضوع
ة للواِو وايلاِء ثالُث حاالت    65 ف ائد 

ِلّ  ص 
دن ال    66 ال م 

دن الَطِبيِعن   66 ال م 
د  الَطبيّع  ائعةِ أخطاء ش  65 ف ال م 

 ، دن ابل د   65 م 
ّد الِعو ض   63 م 

 63 ائعة ف مد  الِعو ض أخطاء ش
اُت الَسب ع  ِلف 

 
 63  ال

ل ِة  دن الص   69 م 
ا  لة قِسم   51 مد  الص 

 51 ِمن مد  الصلة تالكمات املستثنيا
ِعّ  ر  دن ال ف   51 ال م 
ب ِب ا دن بِس  ِز.ال م  م   51 له 

دن الو اِجُب ال ُمَتِصل   51 ال م 
دن اجل ائزُ  ِصل  ال م   52 الُمن ف 

م ز أخطاء ش ي سببُه اله  د  اَّلِ  53 ائعِة ف ال م 
ة  ظ  ح   53 حو، التسوية ف مقادير املدودُمال 

 54 بسبب السكون املد
دن الاَلزم   54 ال م 

دن الاَلزم    54 أقساُم ال م 
دن الاَلزما  55  الكمن ال ُمث َقُل  ل م 

دن الاَلزم  55  الكمن الُمخَفُف  ال م 
دن الاَلزمُ    55  احلرِفن ال ُمث َقُل  ال م 

دن الاَلزم  56  احلرفن الُمخَفُف  ال م 
ة ظ  ح   55 وبابه، وكذا فاتة  آ، عمران َءآلَٰٔۡـنَ كمة  :ُمال 

ورِ احلُُروُف الَ   53  يِت ِف ف و اتِِح السن
ُكون  ارُِض للسن دن الع   59 الم 

 59 حو، ترعيد الصوت ف املدمالحظة 
اِت الَصوِت  ب ق  ،  ط  و  ة ح   31 ف ائد 

ّد الل ني  31  م 
 31 حو، مد اللني ف الوصلت ن ِبيه 
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 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 0

 الصفحة املوضوع
 32 مقارنة بني املد العارض للسكون ومد اللني 

 33 لسببنيقاعدة اجتماع أقوى ا
 35 خالصة املدود الفرعية

 36 خمارج احلروف
ٌة  م  د   36 املخارج اببِل  ُمق 

 35 اختالف العلماء ف عدد املخارج اَلفصيلية اْلاَصة 
 33 صلية الروف احل :القسم الو،

رُج الو، اجل وف خ   39  ال م 
 39 حو، اللف من حيث الفخيم والَتقيقت ن ِبيه 

 91 ائعة ف نطق حروف اجلوف شأخطاء 
 92 كيفية نطق احلروف

ة  ظ  ح   93 من الخطاء الشائعة ف الداءُمال 
رُج اثلَان احللق خ   94  ال م 

 94 ائعة ف حروف أقص احللق ش أخطاء
 94 ائعة ف نطق حروف وسط احللق أخطاء ش
 95 ائعة ف نطق حروف أدَن احللق أخطاء ش

رُج اثلَا خ   96 ن لث اللساال م 
 95 ائعة ف نطق حروف الل سان أخطاء ش

رُج الَرابع الَشفتان خ   99  ال م 
ة الفرق بني امليم وابلاء   99 ف ائد 

 111 ائعة ف نطق حروف الَشفتني أخطاء ش
رُج اْلامس اْليشوم خ   111  ال م 

م اثلَان  111 احلُروف الفرعَية  :الِقس 
م اثلَان    111  احلُروف الفرعَيةالِقس 

ة   112 حو، أنواع اإلشمامف ائد 
اُب احلُروِف  ل ق 

 
 113 أ

 115 جدو، فيه ذكر خمارج احلروف
 113 صفات احلروف

ات  ف  ائد الص   113 ف و 
 119 الصفات من حيث اللزوم والعروضفائدة 

 119 الِقسم الو، صفات هلا ضّد 
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 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 

 الصفحة املوضوع
ر  م س واجل ه   119 اله 

َدة الرَخاو  ط والش   111 ة واَلوسن
 112 مىت يظهر الفاوت ؟وأزمنة احلروف  حو،تنبيه 

ء  ِتع ال   113 ااِلس 
 113 حو، الفخيممالحظة 
ا،  ِتف   114 ااِلس 

راتِب اَلفِخيم    114 م 
يب   ذكر ه  ذ  ِخيمِ  م  اتِِب اَلف  ر   114 م 

 116 ؟مىت يظهر أثر اْلالف بني املذهبني :ت نبيه
ااِلن ِفت اُح  ب اُق و   115 اإِلط 

 115 حو، املراد باإللصاق فائدة 
 115 الفرق بني حروف االستعالء املطبقة وحروف االستعالء املنفتحةمالحظة 

اُت  م  ُق واإلِص   113 اإلِذ ال 
ة   119 حو، اإلذالق واإلصمات ف ائد 

 119 الِقسم اثلان صفات ال ضّد هلا 
 119 الَصِفي 

ة  ظ  ح   119 حو، الصفيُمال 
ل ة   ل ق   121 الق 

 121 ف أداء القلقلةتنبيه 
 121 أخطاء تصل ف نطق القلقلة 

 122 حو، الفرق بني املقلقل والساكن واملتحركفائدة 
 122 الل ني  

اف  ر  ِ
 َ  122 ااِل

ِرير    122 اَلك 
 122 الكرير ىلع نوعني 

 123 اَلف يش  
الة ااِلس    123 ِتط 

ة   124 الفرق بني االستطالة واملدف ائد 
 125 ف كيفية استخراج صفات احلرف 

 125 كيف نعرف احلرف القوَي ِمن احلرف الضعيف؟
ة  126 الخليص ومعناه حو، ف ائد 
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 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 0

 الصفحة املوضوع
 125 تلخيص بلاب صفات احلروف

 129 اْلفاء  والغنة حو، صفيتتنبيه 
 132 أحاكم الراءات

 132 حاالت اَلفخيم  :أَوال  
 133 حاالت الََتقيق :ثاني ا 

 133 جواز الوجهني :ثاثل ا
 134 بيان علل جواز الوجهني ف الكمات املذكورة 

 134 تصل ف نطق الراء  أخطاء
ظة  ح   134 حو، الراءاتُمال 

 136 الالمات السواكن
 136 الم االسم  :أَوال  

 136 الم )أ،(
 135 لشمسية والالم القمرية ف املصحف الرشيفعالمة الالم ا

 135 حو، الم لفظ اجلاللةت ن ِبيه 
 135 الم الفعل  :ثاني ا
 133 الم احلرف  :ثاثل ا
ا  139 الم المر  :رابع 

 141 املتماثالن واملتجانسان واملتقاربان
ِن  :أَوال   اثاِل   141 ال ُمت م 

ة  ظ  ح   141 حو، ضابط املتماثلنيُمال 
اِن  :ثاني ا انِس   141 ال ُمت ج 

 142 مالحظات وتنبيهات 
 142 ت ن ِبيٌه أخي 

اِرب ان :ثاثل ا   143  ال ُمت ق 
 144 ف املرسالت ألم خنلقكمحو، مالحظة 

 146 الوقف واالبتداء
 143 أقسام الوقف 

 149 الوقف االختيارين 
 149 الوقف اَلامن 

ِف   151 الوقف الاك 
 151 الوقف احلسن 
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 الصفحة املوضوع
 151 الوقف القبيح 

اء    152 وأنواعهااِلب ِتد 
 153 مما ينبيغ جتنب االبتداء بهفائدة 

 154  ِمن اصطالحات الَضبط
 155 مما ينصح بهتنبيه 

 155 تنبيه الوقف العسف
 153 الوقف ىلع أواخر الكم

 159  فائدة الَروم واإلشمام 
 159  اممواضع الَروم واإلشم

 161  الروم واإلشمام موانع دخو،
 163 فائدة حو، هاء السكت

 163 القاء الساكنني حو، فائدة
 164 واالختالسحو، الفرق بني الروم فائدة 

 165 السكت ف مواضع خاصة حلفص عن عصم
ت الواجب   165 الَسك 

 166 السكت اجلائز 
 165  حو، السكت تنبيهات

 163 همزة الوصل
 163 أَوال  دخو، همزة الوصل ىلع السماء 
 169 ثاني ا دخو، همزة الوصل ىلع الفعا، 
 151 ثاثل ا دخو، همزة الوصل ىلع احلرف 

 151 حو، اجتماع همزت الوصل والقطعفائدة 
 151 االسمحو، االبتداء بلفظ  فائدة 

 152 تشجي بلاب همزة الوصل
 153 املقطوع واملوصو،

 135 اتالاء
 135 مذهب حفص ف هذا ابلاب 

 194 : تفصيل ف حكم الجويدامللحقات
 195 الرب ومواضُعه

 193 الشاطبية واملصباح مقارنة بني طرييق
 211 احلركت اثلالث والسكون
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 خمصصة للنرش وعات غريمخمصصة للمجنسخة 0

 الصفحة املوضوع
 211 مراتب الفخيم حلروف االستعالءمنظومة 

 212 وعلله مواضع الوقف الالزم
 213 ا حلفص  من طريق الشاطبية أحاكم ال بَُد من معرفته

 212 الرائية
 215 السخاوية

 219 اْلاتمة
 221 املراجع واملصادر

 223 الفهرس



 
 

 


